
শ
ি
 

হ
া
ই
 

গ
ড
 

হাটি 
হ
র
 
প
চ
 
জড় 

ও
 

এ
 

এ
ট
ি
 
8
 

র
া
 

৮
 
প
্
র
 

গ
ু
 

১
 
এ
 

চ
ু
 

|
 

ই
 

আ
র
া
 

আ
হ
 

প
ন
 

গ
র
ু
র
 

র
া
 

ব
া
ক
া
র
া
র
 

. 
ব
া
 

৯
২
1
৮
]
 

চ
র
 

স
প
 

1 
25
 

1
 

৫
০
 

১
০
 

এ
ও
 
হ
ল
 

পে
 
2
 

প
ে
 

1.
" 

2০
 
এ শ
ু
শ
ে
 

ডি
 
হ
ি
 











আনেসন্দ্রিক্ষান্র ন্িভহানীকেন্ত্ 

ল্াত্িন্নী 

ববার্মার্ড জ্যাক্কি 

অনুবাদ 

অধীর কুমার রাহ 

জ্রীভুন্মি পাহলিশ্পিৎ কোম্পানী 
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড 

কলিকাতা-» 



প্রকাশক £ 

শ্রীঅরুণ কুমার পুরকায়স্থ্ 
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী 
৭৯ মহাত্মা! গান্ধী রোড 

কলিকাতা-৯ 

মূল্য চারি টাকা মাত্র 

মুদ্রাকর ঃ 

পি. সি. রায় 

_ সনেট্ প্রিন্টিং ওয়ার্ক 

১৯, গোয়াবাগান গ্রীট্ 
কলিকাতা-৬ 

খারা 0 ৪00 যা 41477210473 99108200806 

0০07%727 (9) 7944. 

074077719 22%80557062 ৮% 2020%101 11601, 10, 



আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 



বিশেষা্বাচক বৈজানিক শ্যাবলী ও রতিহািক ঘটনাসচক বে সব শব, বাকাবলীর উল্লেধ করা 
হয়েছে, গ্রন্থ শেষের নির্ঘন্টে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গ্রস্থপাঠের পূর্বে এগুলির 

উপর পাঠকগণ একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। 



৯ 

৪। 

৫। 

৬। 

৭1 

স্রুভীপ্পত্র 
স্বীকৃতি 

ভূমিকা 

টমাস হারিয়ট €১৫৬০-১৬২১) 
আমেরিকায় বিজ্ঞানের বীজ বপন 

বেঞ্জামিন ফ্রান্কলিন ( ১৭০৬-১৭৯০) 
আমেরিকায় বিজ্ঞানের প্রথম ফল 

টমাস কুপার €(১৭৫৯-১৮৩৯) 
নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে বিজ্ঞানের মস্থরগতি 

কনস্ট্যাপ্টাইন সামুয়েল রাফিনেক্ক €১৭৮৩-১৮৪০ ) 
আমেরিকার বিজ্ঞান নতুন সীম়াস্তপারে এগিয়ে চলে 

টমাস সে (১৭৮৭-১৮৩৪) 
শিল্প-বিপ্লবের দুর্বার গতির মুখে বিজ্ঞান 

উইলিয়ম টি. জি. মর্টন (১৮১৯-১৮৬৮) 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমেবিক1 ইতিহাস রচনা! করুল 

জোসেফ হেনরি (১৭৯৭-১৮৭৮ ) 
বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিজ্ঞান পরিষদ 

স্থাপন 

. ম্যাথু ফনটেন মারি (১৮০৬-১৮৭৩) 
সমুদ্র-বিজ্ঞানে আমেরিকার অবদান 

জুই জে. আর. আগাদিজ €১৮০৭-১৮৭৩) 
যুক্তরাষ্ট্রে ভারউইনবাদের প্রতিক্রিয়া 

জেমস ডুইট ভান! (১৮১৩-১৮৯৫) 
কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূ-জবীপ কার্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির 

সাহায্য করল 

৯৭ 

৬৬ 

৭৯ 

১১৭ 

১৬২ 



[৬ ] 

ওথনিয়েল চাল মার্শ (১৮৩১-১৮১৯) 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোমার ও অন্যান্য জীবাশ্ম *** 
জে. উইলার্ড গ্িবস (১৮৩৯-১৯০৩) 
রসায়ন বিজ্ঞানের নতুন জগতে আমেরিক। 

সামুয়েল পিয়েরপণ্ট ল্যাংলি (১৮৩৪-১৯০৬) 
আমেরিকার বিজ্ঞান মানুষকে আকাশে গড়বাগ ক্ষমতা! 

এনে দিল 

এলবার্ট এব্রাহাম মাইকেলসন € ১৮৫২-২৯৩১ ) 
: আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বিপ্লবে আমেরিকার অংশ 

১৫। 

১৬ 

১৯। 

গ্রহণ 

টমাস হাণ্ট মর্গান (১৮৬৬-১৯৪৫) 
আমেরিকায় বিজ্ঞানের বয়ঃসন্ধি 

হারবার্ট ম্যাকলীন ইতান্স (১৮৮২- ) 
হর্মোন ও পু্বিষয়ক গবেষণায় আমেরিকার অবদান -*" 

এডুইন পা1ওয়েল হাবল (১৮৮৯-১৯৫৩) 
আমেরিকার বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে অতিকায় যন্ত্রপাতি 

ও বিপুল নিধি 

জানেস্ট ওর্লেণ্। লরেন্স ( ১৯০১-১৯৫৮) 

বিজ্ঞানের দিন ব্দলের পাল৷ ৮** ১০০ 

এনরিকে ফার্মজি (১৯০১-১৯৫৪) 
পারমাণবিক শক্তি ধার! পৃথিবীতে আনিলেন 

১৯৮ 

খখ 

২৪১ 

২৫৬ 

২৭৫ 

৩০৬ 

৩৪৯৯ 



স্্ীক্কুত্তি 

কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাহাধ্য লাভ করায় এই গ্রন্থ 

প্রণয়ন সহজসাধ্য হয়েছে, বিষয়বস্তর দিক দিয়ে এটিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করা 
সম্ভব হয়েছে। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর ছুশ্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগের এবং 

ওয়াশিংটনের কংগ্রেস লাইব্রেরীর সাহায্য পাওয়ায় আমেরিকার পথিকৃত 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের মূল লেখা পাঠ করার স্থষোগ পেয়েছি । ১৯৪১ সালের 
শর্কালে সানমেরিনোর (ক্যালিফোনিয়া ) হেনরি-ই হানটিংটন লাইব্রেরী 

আমাকে তাদের “রীডার” শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তার ফলে 

আমেরিকার বিজ্ঞানের প্রথম যুগের মুল্যবান দুপ্রাপ্য গ্রন্থ ও চিত্র সংগ্রহ পরীক্ষা 
করতে পেরেছি। ফিলাডেলফিয়া একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্স, 

আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান আসোসিয়েশন ফর দি 

আযাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স, আমেরিকান আযসোসিয়েশন অব ইউনিভারসিটি 

উইমেন, বেল টেলিফোন লেববেটরীজ, ক্রোমাটিক টেলিভিশন ল্যাবরেটরিজ, 

ওয়াশিংটনের কর্মেগী ইনস্টিটিউশন, ক্যানাডা সরকারের খনি ও প্রাকৃতিক 

সম্পদ বিভাগ, মাউন্ট উইলপমন অবজাবভেটরী, ন্যাশনাল আযসোপিয়েশন 

ফর দি আডভান্সমেণ্ট অব কলার পিপল, ওয়াশিংটনের ম্মিথসোনিয়ান 

ইনস্টিটিউশন, ইউনাইটেড স্টেটস্ হাইড্রোগ্রাফিক অফিস, ইউনাইটেড 

স্টেটস্ নেভাল একাডেমী, ইউনাইটেড স্টেটস্ পাবপিক হেলথ সাভিস্, 

প্রিন্সটনের পামার ফিজিক্যাল লেবরেটরী, ইয়েলের পীবডি মিউজিয়াম অব 

স্তাচারাল হিত্রি,_এরা সকলেই আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য, মানচিত্র ও 

ফটোগ্রাফ দিয়ে সাহাষ্য করেছেন। 

বু গুণী ব্যক্তি স্থুপরামর্শ দিয়ে এবং প্রভূত পরিমাণে তাদের মূল্যবান 
সময় দান করে আমাকে এই পুস্তকের পাওুলিপি পরিকল্পনা ও সমাপ্ত করতে 

সাহায্য করেছেন। তারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্থ। এদের মধ্যে 

রয়েছেন, ক্যালিফোনিয়া! ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক এরিক, 

টি. বেল? ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডঃ ব্যালফ জি. ভ্যান নেম; ডার্টমাউথ 

কলেজের অধ্যাপক রেমণ্ড ডব্লিউ. বারট ; ইপিনয় বিশ্ববিষ্ালয়ের ডঃ এম. এম. 

*রোডস্) কর্নেল বিশ্ববিষ্ালয়ের ডঃ এইচ, এল. এভারেট ১ স্তানমেরিনো 



চি 

€ কালিফোর্নিয়ার ) মিসেস এডুইন হাবল; ক্যালিফোন্লিয়া ইনস্টিটিউট অব 
টেকনোলজির লাইব্রেরী সমূহের ডাইবেক্টর রজার স্টানটন; হার্ভার্ড 

 বিশ্ববিদ্ঠালয়ের স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডঃ এডুইন বি. উইলসন; 'জান্নাল 
অব কেমিক্যাল এডুকেশনে'র ডঃ নরিস রেক্স; ডেথ ত্যালির বনবক্ষী 
উইলার্ড ই. শ্যাণ্টো!; ওয়েলস্লি কলেজের ক্যাথারিন এস. ব্রেহছম; সাউথ 

ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেপিডেন্ট ডঃ জে. রিঅন ম্যাসকিস্ক; 

ট্রান্সনিলভানিয়! কলেজের গ্রন্থগারিক মিসেস চলন এফ, নটন; 

ড্যানিয়েলস্ভিলের (জিয়া) পোস্টমাস্টার মিঃ জে. এ, বেকার ; জেফারসনের 

( জঙ্গিয়।) মেয়র পি. ই. হাড়ি; নিউ হারমনির ( ই্ডিয়ানা ) ওয়াকিংমেনস্ 

ইনসটিটিউটের গ্রস্থগারিক লুই এম. হাসব্যাণ্ড হাওয়ার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ডঃ এইচ. ওয়েসলি; ওয়াইওমিং-এব পিনেটর জোসেফ দি. ও'মোহানি 

আমেরিকান আমসোপিয়েশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কল-এর ডেরিস কাটেল; 

মাইকেলমন পরিবার; হ্থারন্ড ওয়ার্ড এবং এই গ্রন্থে উল্লিখিত অপংখ্য 

সমনাময়িক বিজ্ঞানী । ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্ালয়ের ডঃ হার্বাট এম. ইভানস্, 

বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত যে চমৎকার ব্ক্তিগত গ্রস্থাগারটি আমায় 

ব্যবহারের স্থযোগ দিয়েছেন, তাও আমার এই গ্রন্থ রচনায় গ্রভৃত 

সাহাধ্য করেছে। 

সবশেষে আমি বিশেষভাবে রুতজ্ঞতা জানাব মিল গ্যালিন। টেরকে। 

অতিশয় যত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থের পাুলিপি সম্পাদন! করেছেন। 

এএই নিয়ে তিনি তিনবার আমার হয়ে এই কাজ করলেন। 

বার্নার্ড জ্যাফি 



ভূমিকা 
* বিজ্ঞানের ইতিহাস সমিতির মুখপত্র আইসিস (1515 ) পত্রিকার সম্পাদক, 
ও হার্ভার্ড বশ্ববিচ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ সাটন বলতেন, “বিজ্ঞানের ইতিহাসই 

সভ্যতার ইতিহাসের মৃলস্থত্র হওয়া উচিত। আজ খুব কম লোকই তার কথা 

অস্বীকার করবেন। গর গ্রন্থেও আমি নথিপত্র ঘেটে চেষ্টা করেছি আমেরিকায় 

যে ধরনের বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছিল ও তার দ্বারা যে সভ্যতা তি হয়েছিল, তার 

মধ্যকার সম্ভাব্য যোগস্ূত্রটি পরীক্ষা করতে । 

১৫৮৫ শ্রীষ্টান্ধে আমেরিকায় টমাস হারিয়টের আগমন থেকেই বিজ্ঞানীদের 

এই জীবনকাহিনী শুর করা হয়েছে । আমেরিকায় প্রথম আসবার পরই 

প্রকাশিত হয় তার “এ ব্রিফ আগ ট, রিপোর্ট অব দি নিউফাউগুল্যাণ্ড অব 

ভাজিনিয়।” (4. 8:15£ 200. 006 090: 0 0১০ বত ০৭ 12150 

০0 ৬1:18) নামে গ্রন্থথানি । এই গ্রস্থেই প্রথম ইংরাজী ভাষায় বর্তমানে 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত ভূখণ্ডের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ সম্পর্কে 
আলোচন। করা হয়। মাফ্িনীদের বিজ্ঞান সেবার এই দীর্ঘ সাড়ে তিনশত 

বৎসরের ইতিহাস লিখতে বসে তাই আমার সামনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, 
অনংখ্য বিজ্ঞানসেবীদের মাঝ থেকে কি করে স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর 

জীবনী বেছে নেওয়া যায়। যাদের কেন্দ্র করে মাকিনী বিজ্ঞান সাধনার 

কাহিনী সব চেয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করা যাবে। 

কয়েকশত বিজ্ঞানীদের মাঝ থেকে তাই কুড়িজনকে বেছে নেবার কাজট? 

বড় সহজ নয়। কাজেই আমাকে নিরাচনের কয়েকটি মূলক্ষত্র স্থির করে 
নিতে হয়েছিল। প্রথম ও প্রধান স্থত্র হল পথিকৃৎ গবেষণাকারীরূপে কোনও 

বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্বের গুরুত্ব । অন্য সব বিষয় বাতিল করে এই ধরনের 

বিজ্ঞানীদের প্রাধান্ত দেবার কারণ এই যে, কোনও নতুন বিষয়ে পথপ্রদর্শকের 
কাজটাই সব চেয়ে কঠিন। 

মূলন্থত্রের অন্যান্ত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল: (১) 
সমকালীন সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে, অন্ততঃ তৎকালীন যে সব রাজনৈতিক 

বা সামাজিক আন্দোলনে বিজ্ঞানী অংশ গ্রহণ করেছেন সে সম্বন্ধে তার 

সচেতনতা । (২) বিজ্ঞানীর বিশেষ গবেষণী-ক্ষেত্র--যাতে যথালস্তব বেশী 
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খ্যায় বিভিন্ন ধরনের টজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী এই গ্রন্থের অস্ততুক্তি 

করা চলে। (৩) যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন বা ফলিত বিজ্ঞান অপেক্ষা! মৌলিক 

গবেষণা ও বিশ্বদ্ধ বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া। সর্ব শেষ অধ্যায়গুলিতে 

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে সব ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকরূপে মাকিন 

বিজ্ঞানীর বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তার আলোচনা করা হয়েছে। 

বইখানির প্রথম খসড়া সম্পূর্ণ হবার আগে কতকগুলি মজার ব্যাপার ধরা 
পড়তে লাগল। যেমন, কিছুদিন আগে পর্বস্ত আমেরিকার বৈজ্ঞানিক 

অবদান ছিল বিশ্তদ্ধ ও তত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অপেক্ষ1! ফলিত বিজ্ঞান ও 

যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকান বিজ্ঞানীর! বিজ্ঞানের 

নতুন হাতিয়ার নির্মাণেও এবং প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি সাধনে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 

ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন । 

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম বৎসবেই জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৯০ সালের ১০ই 

এপ্রিল মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট রেজেসত্রী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তার পর 

থেকে ১৮৬০ সাল পর্ধস্ত মাকিন নাগরিকগণ প্রায় ৩২০০০ পেটেন্ট রেজেস্তরী 

করেন। এ ব্যাপার লক্ষ্য করে এব্রাহাম লিঙ্কন যে মন্তব্য করেছিলেন, 

“পেটেন্ট ব্যবস্থা প্রতিভার অগ্নিতে স্বার্থের ইন্ধান জুগিয়েছে” তাতে আশ্চর্য 

হবার কিছু নেই। 

পরবতী ত্রিশ বছরে আমেরিকাবাসীরা আরও সাড়ে চার লক্ষ পেটেণ্ট 

রেজেস্্রী করেন। এর মধ্যে ১৮৭৩ সালে মার্ক টোয়েনের আবিষ্কৃত কাটিং 

সংগ্রহের একটি খাতাও ছিল। এই অভিনব সংগ্রহ খাতাটিতে ছিল শুধু মাত্র 
আঠা-লাগানো কতকগুলি পাতা । সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত কাটিং এতে 
আপনা আপনি জোড়া যেত। মার্কটোয়েনের একজন জীবনীকার বলেন, এই 

খাতায় এমন একটি কথাও ছিল না, কোনও সমালোচক যার কোনও নিন্দা 

বা প্রশংসা করতে পারেন। ১৮৯ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্ধন্ত আরও 

পনেরো! লক্ষ পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তী ছুই দশকে এর সঙ্গে যুক্ত 
হয় আরও দশ লক্ষ। বস্ততঃ পেটেন্ট গ্রহণ ব্যাপারে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর 

সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। গ্রেট ব্রিটেন বা ফ্রান্সের দুগুণ এবং জার্মেনীর 

চারগুণ পেটেন্ট মঞ্জুরীরুত হয়েছে মাফিন যুক্তবাষ্ট্রে। ১৯৩৬ সালে ওয়াশিংটন 

ডি. সি.-তে অনুষ্ঠিত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেপ্ট অফিসের শতবার্বিকী উৎসব 

উপলক্ষে গত ১** বৎসরে রেজেস্্রীকৃত পেটেণ্ট সমূহের একটি প্রদর্শনী খোল! 
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হয়েছিল। এ থেকে একটি কমিটি দেশের বারোটি সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বাছাই 
করে নিম্নলিখিত ভাবে কালানুক্রমিক তালিকাভুক্ত করেন £ 

কটনজিন ১৭৯৩ সালে মাসাচুসিটস্এর এলি হুইটনি কর্তৃক আবিষ্কৃত 
(তুলাবীজ ছাড়ানোর যন্ত্র ) 

বাম্পীয় পোত ১৮০৭৯ সালে পেনসিলভানিয়ার রবার্ট ফুলটন % ৮ 

এবং কনেটিকাটের জন ফিচ, 7 

বীপার ১৮৩৪ সালে ভাজিনিয়ার সাইরাস ম্াককরমিক , 

€ ফসল কাটাই যন্ত্র ) 
টেলিগ্রাফ ১৮৩৭ সালে মাসাচুসিটস্-এর সামুয়েল যোর্স 5. 
রবার ভলকানিজেসন 

( তাপ প্রয়োগে রবারে 

গন্ধক মিশিয়ে শক্ত কর1) ১৮৩৯ সালে কনেটিকাটের চার্লস গুভইয়ার » 

সেলাইকল ১৮৪৬ সালে মালাচুসিটস্-এর ইলিয়াস হাউ 9 
এয়ার ব্রেক ১৮৭২ সালে নিউ ইয়রকের জজ ওয়েস্টংহাউস » » 
টেলিফোন ১৮৭৬ সালে আলেকজাগার জি. বেল (জন্ম স্কটল্যাণ্ডে) *» * 
বিজলী বাতি ১৮৮ সালে ওহাওর টমাস এডিলন এ 
লিনোটাইপ মেশিন ১৮৮৪ সালে ওট্ুমার মার্গেস্থালের টিনা 

(জন্ম জার্মানীতে) 
বাবহারোপযোগী 

এলুমিনিয়াম ১৮৮৪ সালে ওহাওর চালস এম. হল » » 
বিমান ১৯০৩ সালে ইগ্ডয়ানার উইলবার বাইট » » 

ওহাওর অরবিল রাইট হারা 

আরও পাঁচটি জিনিস এই তালিকাভূক্ত হতে পারে £ 

গ্রথম কার্যকরী 

টাইপ রাইটার ১৮৮৬ সালে পেনসিলভানিয়ার 
ক্রিস্টোফার এল মোলস্ » » 

'ফোনোগ্রাফ ১৮৭৭ সালে টমাস এ এডিসন নি 

রেডিও টিউব ১৯০৬ সালে আইওয়ার লিডি ফরেস্ট টির 
€ তিন ইলেকট্রোড-যুক্ত ) 
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ব্যাকেলাইট ১৯০৯ সালে লিও এইচ, ব্যাকেল্যাণ্ কতৃক আবিষ্কৃত 

(জন্ম বেলজিয়ামে) 

অয়েল ক্র্যাকিং 

( ঘন পেট্রোল থেকে হালকা 

পেট্রোল তৈরি করা) ১৯১৩ সালে ওহাওর উইলিয়াম বার্টন 4 

এর অনেকগুলি আবিষ্কারই বিদেশে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সুত্র সমূহের 

উন্নতি সাধন, বিব্ধন ও প্রয়োগের ফলাফল । যেমন বাম্পীয়পোত। বাম্প- 

চালিত এঞ্জিন জলযান চালনার উপযোগী করে তোল সম্ভব হওয়াতেই প্রথম 

কার্ষকরী বাম্পীয় পোত নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, 

বিজলী বাতি এবং বিমানের মত কতকগুলি আবিষ্কার সম্পূর্ণ বা বছুলাংশে 

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ব প্রয়োগ করেই সম্ভব 

হয়েছিল। আবার তুলাবীজ বাছাই যন্ত্র, ফসল কাঁটার যন্ত্র ও সেলাই কল 

প্রভৃতি নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল নিছক যান্ত্রিক উদ্ভাবনী ক্ষমতার বলে। মোটর 

চালনার অন্তর্দাহী এঞ্জিন নিয়োগ, আমাদের শ্রমশিল্পে বিভিন্ন ধরনের ধাতু 
ইম্পাত ও অন্যান্ত মিশ্র ধাতুর ব্যবহারের বিপুল প্রসার ; বকেটের নতুন 
জালানী আবিষ্কারে আমাদের অভাবনীয় সাফল্য, আধুনিক কালে রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কৃত্রিম রবার, সুতা, রং, কণটস্ন গধধ, ভেষজ, ভিটামিন 

হর্মোন প্রভৃতি আবিষ্কারে আমাদের বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর অব্দান,_-এ সবই 

এ দেশের বিজ্ঞানসাধকদের বৈজ্ঞানিক তত্বের অসংখ্য ব্যবহারিক প্রয়োগের, 

সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র । 
কেন এ দেশে এমনি ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের 

প্রয়োজন হয়েছিল? এর কারণ খুঁজে পাওয়1 যাবে মাকফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 

সামাজিক ও আধিক বনিয়াদ গঠনে যে সব সামাজিক শক্তি কাজ করেছিল 

তার মাঝে । ইউরোপ থেকে যখন মানুষ এই প্রার্কৃতিক এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ দেশে 

বাস করতে আম্স, তখন তাদের সংখ্যা ছিল অল্প । এদেশে আসবার পর 

থেকেই এই সংখ্যাল্ল মান্থষকে এই বিশাল ভূখণ্ডকে ইউরোপের সভ্য মানুষের, 

বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য অবিরাম প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছে, 

অতিক্রম করতে হয়েছে এদেশের বিরাট স্থ-উচ্চ পর্বতমালা, ছুরস্ত নদী, 

শম্পহীন প্রান্তর, প্রতপ্ত মরুভূমি । এইসব প্রাকৃতিক বাঁধা অতিক্রম করে 

'তাদের ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে দেশের সর্বত্র। এই কাজের জন্ত চলাচল ও, 
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€যোগাষোগের নতুন ও দ্রুততর ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং শ্রম লাঘবকারী যন্ত্র 
নির্মাণের প্রয়োজন অন্ুতৃত হয়েছিল। এই প্রয়োজন দেশের মানুষের নিকট 
এক চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছিল। মার্কিনী মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও 
ক্লারিগরী দক্ষতা এই চ্যালেঞ্জের সামনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। 

এ দেশে শিল্পবাণিজ্যের অভূতপৃৰ স্থযোগ ও ধনসম্পদ আহরণের বিপুল 
সম্ভাবনায় যেন চোখে ধাধা লেগে গিয়েছিল এই কর্মচঞ্চল লোকগুলির। 
এদের মাঝ থেকে আমেরিকায় দেখা দিতে লাগল এক শ্রেণীর ধনকুবের । 
বাবসা ও শিল্পে অগাধ ধন সম্পদ অন করে এর] নিজ নিজ বাবলা বা শিল্প 
ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন এক একজন সম্রাট । বড় বড় রেল কোম্পানি, 
পেট্রোলখনি, কয়লাখনি, ইম্পাত কারখানা! ও অন্ান্ত শ্রমশিল্পের একচেটিয়া 
মালিক হয়ে দীড়িয়েছিলেন এই সব ধনকুবের শিল্প সম্রাটরা। বিজ্ঞানের 
সুফল প্রয়োগ করে বিপুল ধনসম্পদ আহরণ করবার এবং এই নতুন দেশকে 
শিল্প-সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্য এর! পরস্পরের সঙ্গে পাল্প! দিতে লাগলেন। 
সকল ক্ষেত্রেই তখন বিজ্ঞানের মূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সেবা ও 
কার্ধকারিতার দ্বারা বিচার করা হত। তাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রতি মনোষোগ 
দেবার বা সে বিষয়ে চিন্তা করবার অবসর ছিল খুবই কম। বিপুল প্রাক্কৃতিক 
এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ এই দেশের সম্পর্দ আহরণের দুর্বার চেষ্টার মাঝে বিজ্ঞানের 
তাত্বিক গবেষণা ও অনুশীলনের দিকটি একেবারে চাপ! পড়ে গিয়েছিল তখন। 

তবু আমাদের এই প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠবার সময়ের মধোই আমেরিকা তত্বীয় 
ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছিল। এরর 
কারণ হয়ত এই ঘষে প্রতিভাধর তত্বীয় বিজ্ঞানীদের আবির্ভাবের জন্য কোনও 
বিশেষ উর্বর মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় না । শিক্ষিত সমাজের মধ্য থেকে এদের 
জন্ম অশ্থন্ভাবী এবং সমাজের উপর তাদের মনীষার প্রভাব পড়তেও বাধ্য। 
তুললে চলবে না ঘে সম্পূর্ণ অভাবিত স্থান থেকে সাংস্কৃতিক পটভূমিবিহীন 
ভাবে, কোনও শিক্ষা বা উৎসাহ না পেয়েও বহু বিখ্যাত মনীষীর আবির্ভাব 
ঘটেছে। দিনমজুরের ছেলে জোসেফ হেনরি, প্রলারণশীল মাঞ্িন সীমান্ত গ্রদেশে 
শতুন চাষ-আবাদ ফেঁদে আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী গরীব চাষীর ছেলে ম্যাথু মারি, 
ক্যালিফোনিয়ায় জামা-কাপড়ের দোকান চালান ইহুদীর ছেলে মাইকেলসন, 
অস্রিয়া হতে আগত, নিউইউয়র্কের ক্রকলিনে এক মুদদিখানা মালিকের ছেলে 
ইনিডোর রবি--এদের জীবনী ও কর্মসাধনা মরণ করলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। 
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একথা সাধারণতঃ প্রায়ই বল! হয়ে থাকে যে মাফিন বিজ্ঞানীরা তাদের 
সামাজিক পরিবেশ প্রায় সপ্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন এবং সমকালীন সামাজিক 

ও রাজনৈতিক ঝড় ঝঞ্ধার মাঝে নিধিকার চিত্তে বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন । 

মাফিন বিজ্ঞানের ইতিহাস কিন্ত আমাদের বিজ্ঞানীদের জাগতিক ও বৈষয়িক 

ব্যাপারে এমনি পরম নির্পলিপ্ততার অপবাদ সমর্থন করে না। | 

বেগ্কামিন ফ্রাঙ্কলিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্ধকলাপ এতই স্থবিদিত 

যে তার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্ধকলাপের 

জন্যই ফ্রাঙ্কলিন তৎকালীন সমাজে প্রধানতম নাগরিকরূপে গণ্য হয়েছিলেন । 

বেঞ্চামিন টমসন আপন মানবতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে জীবনের একটা 

বড় অংশ কাটিয়েছেন ইউরোপের তুর্গত মানুষের সেবায়। ইউরোপের 

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই পেতে শরণার্থারপে এদেশে 

এসেছিলেন বিজ্ঞানী কুপার। বহুদিন তিনি এই নতুন প্রজাতস্ত্রে সরকারী 

পদে অধিষঠিত ছিলেন এবং এদেশের ধর্মীয় গৌড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় 

অংশগ্রহণ করেছিলেন । রিক্রেনহাউস দাসপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন 

এবং প্রকান্ঠে ফরাসী বিপ্লবের লক্ষ্য সমর্থন করেছিলেন। টমাস সে তৎকালীন 

প্রচলিত অবান্তর সমাজবাদে বিশ্বা করতেন। তাই উনিশ শতকের 

তৃতীয় দশকে রবার্ট ওয়েন প্রবত্তিত নতুন সমন্বয় আন্দোলনে (বিজ 

17917700105 ভ 21১0৪1০ ) যোগ দিয়েছিলেন 

বিচিত্র প্রতিভাধর এবং খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বিজ্ঞানী 

রাফিনেস্ক। কর্মব্যস্ত জীবনের বহু বছর তিনি কাটিয়েছিলেন সামাজিক 

উন্নতি সাধনের নানাবিধ পরিকল্পনা! রচনায়। নিজস্ব মতাদর্শ অনুযায়ী 

কর্মপন্থা অন্থুদরণ করে তিনি দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা 

করেছিলেন। ন্বল্নবিত্তদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন তার অন্তর্গত। এই 
ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানটি খানিকট সাফল্যও অর্জন করেছিল। এখান থেকে 

দরিদ্র ব্যক্তিগণ অল্পন্থদে এবং স্বল্প মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রেখে টাক] ধার নিতে, 

পারত। হেনরি যোসেফ তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমুহ শিল্পে প্রয়োগ করে 
অর্থোপার্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সামান্য বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্মিথ- 

সোনিয়ান ইন্সটিটিউটের ভাইবেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। নিজের আবিষ্কার- 

গুলি অর্থের বিনিময়ে শিল্পপতিদের বাবহার করতে দিলে তিনি বিপুল অর্থের 

মালিক হতে পারতেন । বিজ্ঞানী সাইমন নিউকম অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ 
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করেন, আর্থনীতি বিষয়ে লেখনী চালনা করেন। তিনিই প্রথম নিভূর্ল 

ভাবে অর্থ প্রসারবাদ ( 09212065 0১৫০৮ 1০£ 200565 ) প্রচার করেছিলেন 

বলে মনে করা হয়। ্ - 

_. মাকিন বিজ্ঞানী সমাজসচেতন। অকন্মাৎ পারমাণবিক ও" মহাশৃন্ত 

যাত্রার যুগ আবিভূর্ত হওয়ায় তাঁদের এই সমাজসচেতনতা আরও বেড়ে 

গেছে। তাদের এ সমাজসচেতনতার কারণ ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন নয়। 

মাফিন বিজ্ঞান বহুলাংশে এমন সব বিজ্ঞানীর লাধনফল যারা ইউরোপে 

থাকতে সেখানকার অধিবাসীদের ধর্মীয় গৌড়ামি ও রাজনৈতিক মতবাদ- 

অসহিষ্তার জন্য অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। শরণার্থীরপে 

আমেরিকায় এসে তারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ করেছিলেন । 

আর একদল বিজ্ঞানী ছিলেন ইউরোপের নির্যাতিত নরনারীর সম্তানসম্ততি। 

এই নতুন দেশে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বাধীনতার নির্মল বায়ুতে মুক্ত জীবন 

যাপন কএতে । এদের মধ্যে খুব কম লৌকই ছিলেন ধনী। অনেকেই 

ছিলেন আত্মশিক্ষিত বুদ্ধিমান । গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে চালিত দেশের 

স্বাধীন মান্ষের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন । 

বিগত ষাট বছরে এদেশে বিজ্ঞানে ছুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। 

এই সম্নয়ে বৈজ্ঞানিক আবিফধারের সংখ্যা বেড়েছে এবং তত্বীয় বিজ্ঞানের 

উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর একটি কারণ হল 

আমেরিকার একদী-প্রসারণশীল সীমান্তের অবলুপ্তি। তার ফলে অস্থির 

চঞ্চল ছুঃসাহসী কর্পনাবিলাশী মাঞ্কিনী মানুষ তার এই উদ্যম ও কর্মশক্তি 

নিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজেছিল নীমাহীন নতুন জগতের রাজ্যে। যেমন দৃষ্টান্ত 

দেওয়! চলে, ইদ্রানীং কালে নতুন ব্যবস! প্রবর্তনকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 

সমূহ মেধাবী গণিতজ্ঞ্দের চাকরি দিয়ে তাদের ব্যবসা-সংক্রাস্ত তথ্যান্থসন্ধাণের 

কাজে নিয়োগ করেন না। সব মেধাবী বিজ্ঞানীরা বাবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ- 

নিদ্ধির বদলে, এখন তাদের গাণিতিক ও তথ্য নির্ণয়ের দক্ষতা আমাদের 

বিশ্বাবিষ্ঠালয় ও শিল্প-সংগঠন সমূহের বীক্ষণাগারে গবেষণার কাজে 

লাগাচ্ছেন। | 

এ ছাড়া জনস্ হপকিনস্, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ন্ট্যানফোর্ড 

বিশ্ববিগ্ভালয়, ক্যালিফোনিয়া ইন্ট্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইন্সটিটিউট 

ফর আযাডভানস্ড স্টাডিজ প্রভৃতি স্নাতক ও স্লাতকোত্বর বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রতিষ্টিত 
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ইওয়ায় বনু ছাত্রের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষালাভ ও গবেষণার সুযোগ হয়েছে। 

না হলে এসব' স্থুযোগলাভের জন্য এর] হয়ত বিদেশে যেতে বাধ্য হতেন। 

পার্ট টাইম শিক্ষা দানের নতুন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে আমাদের বিশ্ববি্ভালয় 
সমূহের 'অধ্যাপকদের রুটিন-মাফিক নিয়মিত অধ্যাপনার দায় হতে মুক্ত কর! 

সম্ভব হয়েছে। তীরা এখন মৌলিক গবেষণাক্ম একটু বেশী সময় দিতে 
পাবরেন। নিয়মিত অধ্যাপনার গুরু-ভার' থেকে এবং নিত্য ক্লাস নেবার 

একঘেয়ে খাটুনি থেকে মুক্ত হতে পারলে অধ্যাপকগণ 'মরও প্রশাস্ত চিত্তে 

দ্বীর্ঘ সময় দার্শনিক চিস্তা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োগ করতে পারবেন । 

মাফিন বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখষোগ্য অগ্রগতি হল সাম্প্রতিক 

কালে ওয়াশিংটনের কর্নেগী ইন্ন্টিটিউট, নিউইয়র্কের কর্নেগী কর্পোরেশন, 

রকফেলার ফাউগ্ডেশন, কমনওয়েলথ ফাগ্, গুগেনহাইম মেমোরিয়াল 

ফাউগ্ডেশন, ডব্লিউ কে কেলগ ফাউগ্ডেশন, স্লোয়ান ফাউণ্ডেশন ও ফোর্ড 

ফাউগ্ডেশনগুলির মত বিদ্যোতসাহ ও গবেষণ। কার্ধে বৃস্তিদান প্রভৃতি উদ্দেশ্টযে 

স্থাপিত প্রভূত অর্থসঙ্গতি-সম্পন্ন কতকগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্ম। 

রকফেলার ইন্্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চের মত বৈজ্ঞানিক গবেষণ!গার 

লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ সাহায্য পেয়েছে এমনি বেসরকারী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 

থেকে । ১৯০৪ সালে নিউইয়র্কে এই গবেষণাগারটি স্থাপিত হয়েছিল । 

সাইমন ফ্রেকস্নার ছিলেন এর ডিরেক্টর | পালোমার পর্বতের উপর মানমন্দিরে 

স্থাপিত দুইশত ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ও ক্যালিফোনিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্টন যন্ত্রটি নিশ্নিত হয়েছিল এমনি জনহিতকর 

প্রতিষ্ঠানের অর্থা্ুকুল্যে। লোকহিতৈষণা কার্ধে এই জনহিতকর 

প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ-সাহায্যের অসংখ্য সফলের উজ্জল দৃষ্টাত্ত এ দুটি যন্ত্র। 
অনেকটা এই সব কারণেই পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানীর! এসে 

জড়ে! হয়েছেন আমাদের দেশের গবেষক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে কাজ 
করবার জন্ত । এখানে স্বাধীন ও শাস্ত পরিবেশে মিলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে 

ভাব, দক্ষতা ও জ্ঞানের আর্দান প্রদান করে, পরম্পরের জ্ঞান ও দক্ষতা 

একত্রিত করে সকলে উপকৃত হচ্ছেন। পীত জর ( 5110জ্ঘ £০$০--এক 

ধরনের সংক্রামক জর। এতে পাও্ুরতা ও রক্তম্রাব ঘটে ) নিমৃ'লকরণ সম্পর্কিত 
গবেষণ] চালাতে উত্তর জাপানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে রকফেলার ইন্ট্টিটিউট 

ফর মেডিক্যাল রিনার্চে আসেন হিদেও নোগুচি, এই পীত জর প্রতিষেধক টিকা 
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আবিষ্কারের গবেষণা করতেই আবার দক্ষিণ আফ্রিক। থেকে এখানে আসেন 

ম্যাকস্ থেইলার। এই টিকা আবিষ্কার করেই ১৯৫১ সালে তিনি নোবেল 

পুরস্কার পান। তাত্বিক গবেষণার কাজ চালাতে ইন্স্টিটিউট ফর 
* আডভানসড্ স্টাডিতে আসেন দুজন তরুণ চীন] তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী । 

এখানে তাদের গবেষণার ফলে প্যারিটি নিত্যতা স্তর (70110116 ০0: 

1511 ) বাতিল হয়ে যায়।' এবং ১৯৫৭ সালে এরা দুজন একজ্রে 

পদ্দার্থব্ছ্যায় নোবেল পুরক্কার পান। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের 

শক্তিশালী শিল্প প্রতিষ্টানগুলির দ্বারা বৃহদাকার, বিস্তৃত ও আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতি সজ্জিত গবেষণাগার স্থাপন। এগুলির মধ্যে প্রথম বড় রকমের 

ফলপ্রস্থ গবেষণাগারটি স্থাপন করেন ১৯০২ সালে নিউইয়র্কের সেনেক্টাডিতে 

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি । এর পর ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানি, 

ওয়ে(স্টংহাউস ইলেকট্রিক আযাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, গালফ. অয়েল 

কোম্পানি এবং ই আই ছ্যু-পণ্ট ছ্য নেমরস্ আগ কোম্পানি নিজেদের 

গবেষণাগার স্থাপন করেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণাগার স্থাপনের 
সবাধিক প্রেরণ] দেখা দেয় ১৯১৬ সাল হতে। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে ঘটনাবলীর 

মাঝে নাটকীয়ভাবে অতি ত্রুত আমরা উপলব্ধি করলাম যে বৈজ্ঞানিক 

যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম বসায়ন ও রঞ্জন দ্রব্য প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় 

দ্রবো আমরা ইউরোপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অকনম্মাৎ তড়িৎবেগে 
বীক্ষণাগার স্কাপনের হিডিক পড়ায়, ১৯২০ সাল নাগাদ আমাদের শিল্প 

প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণাগারে ৬০০০ বিজ্ঞানী নিযুক্ত হয়েছিলেন । কুড়ি বছর 

পর এ সংখ্যা দাড়ায় ছত্রিশ হাজারে । কোটি কোটি ডলার অর্থ ব্যয় 

হয়েছিল এই সব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্ধে। 

আমেরিকার এই নতুন গবেষণ! প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বিজ্ঞানের মৌলিক 
গবেষণ] সমৃদ্ধ হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি সাফল্যের সঙ্গে 

ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি 'ঘটে। বস্তত এমনি ছুটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের 

গবেষণাগার থেকেই পাঁচজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ও 

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর আ'রভিং ল্যাং মুইর ও বেল টেলিফোন 

লেবরেটরীজের ক্লিনটন জে ডেভিসন। জন বাডিন, ওয়াপ্টার এইচ 

ব্র্যাটেন, উইলিয়াম শকৃলে। প্রথম দুজন বিজ্ঞানী বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
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গবেষণার জন্য, বাকী তিনজন ট্রানজিস্টর উন্নয়নের জন্য নোবেল পুবস্কার 
পেয়েছিলেন । ্ 

মাকিন বিজ্ঞানের উন্নতিমাধনের কাজে লি রয়েছে আরও চল্লিশটিরও' 

অধিক গবেষণ! পরিচালন সংস্থা ও কেন্দ্রের কতকগুলি, যেমন নেভাল, 

অবজারভেটারী ( নৌবিভাগীয় মানমন্দির ) কোস্ট আযাণ্ড জিওডেটিক সার্ভে 
(উপকূল ও তৃপৃষ্ঠ জরীপকারী সংস্থা), জিওলজিক্যাল সার্ভে (ভূতাত্বিক জরীপ 
সংস্থা) ও কৃষিবিভাগ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্িত হয়। বিংশ শতাব্দীর 

প্রথম দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ম্তাশনাল বরো অব মাইনস্ (জাতীয় খনি বিভাগ ), 
বারে! অব স্টাগ্ডার্ড (মান বিভাগ ), ন্াশনাল ইনৃস্টিটিউট অব হেলথ (জাতীয় 

স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান ) পাবলিক হেলথ সান্তিস (জনস্বাস্থ্য বিভাগ ) গ্রতিষিত হয়। 

এই সব সংস্থার বিজ্ঞানীর! পেলাগ্রা, পীতজ্বর, টাইফয়েড, আমাশা, বক্তামাশয়, 

রকি পর্বত অঞ্চলের স্পটেড ফিভার, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প 

প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। 
পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক গব্ষেণার ক্ষেত্রেও এদের প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাপ্ডার্ডের এফ জি 

ব্রিকওয়েডের ভয়টোরিয়াম আবিষ্কারের কথ]। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা 

আমেরিকা] সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 

ইউঝোপে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হত। বিদেশ থেকে 

বিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণীর ও উচ্চতর গবেষণার জন্য বহু ছাত্র সেখানে এসে জডো 

হত। সেই ছাত্রধারার গতিপরিবর্তন হল এবার । ইউরোপের বদলে বিভিন্ন 

দেশ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আসতে লাগল আমাদের গবেষণাগারগুলিতে । 
আমর তখন ব্যাপক ভাবে গবেষণার কাজ চালাচ্ছি । আমাদের গবেষণার 

মান৪ ইউরোপের গবেষণাগাবগুলির মতই স্থুউচ্চ পর্যায়ের । ক্যালিফোনিয়া 

ইন্ট্টিটিউট অব টেকনোলজিতে স্টাটইভাণ্ট ও তার এক দল সহকারীর 

(মৌলিক চিস্তাশক্তিতে এর! পৃথিবীর যে কোনও দেশের মনীষীদের সমকক্ষ ) 

সাহায্যে টমাস হাণ্ট মর্গান বংশগতি সম্পর্কে এক মতবাদ প্রচার করলেন। 

মর্গানের জিন (£০০ ) সম্পর্কিত মতবাদ তাপগতিবিজ্ঞানে জে. উইলার্ড 

গিবসের মতবাদের মতই অতি গুরুত্বপূর্ণ । অভিব্যক্তি ও বংশগতির রহস্য 

সমাধানের কাজে বিজ্ঞানকে অনেকখানি সাহাধ্য করেছে মর্গানের এই জিনতত্ব ৯ 
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পাসাডেনাতে গবেষণা] চালাচ্ছিলেন রিচার্ড সি. টোলম্যান নামে আর 

একজন তীক্ষ তত্বীয় বিজ্ঞানী । মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে এডুইন হাবল 

ও অন্যান্য পর্যবেক্ষকগণ ১০* ইঞ্চি দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সব তথ্য 
নির্ণয় করছিলেন তিনি সেগুলির বিশ্লেষণ করে চলেছিলেন। এই বিশ্লেষণের 

ভিত্তিতে তিনি যে নৃতন স্থস্টিতত্ব প্রচার করলেন তা এমনই যুক্তিপূর্ণ যে স্বয়ং 
আইনস্টাইন তার স্থির বিশ্বের ধারণা পরিত্যাগ করে টোলম্যান প্রচারিত 

চলমান বিশ্বের মতবাদ গ্রহণ করলেন। হাবল জ্যোতিবিজ্ঞান চর্চার জন্য 

আইন ব্যবমায় পরিত্যাগ করেছিলেন । স্থট্িতত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আহরিত 

তথ্যের অধিকাংশই শুধু তারই গবেষণ] ও পর্ধবেক্ষণ-লন্ধ নয়। গভীর 

অস্তদৃষ্টির সাহায্যে তিনি জগতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তার প্রসারণশীল 
বিশ্বের মতবার্দ। হাবল ছিলের ইউরোপের সেরা তত্বীয় বিজ্ঞানীদের সমান 

গ্রতিভাধর। তীর প্রসারণশীল বিশ্বের মতবাদ মানুষের মনকে এক স্বপ্লাতীত 

উধ্ধলোকে টেনে তুলল। 

বার্কলিতে ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অচিস্তিতপূর্ব একটি 

যন্ত্রের সাহায্যে আনেস্ট ও. লরেন্স নামে একজন তরুণ গবেষক পরমাণু কেন্দ্র 

ভাঙ্গবার এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় মেতেছিলেন। তার ফলে বৈজ্ঞানিক 

গবেষণায় সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত এক জগতের দ্বার খুলে গেল। পরমাণুর 
এই অভিনব জগত এখন বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত আহ্বান জানাচ্ছে তার অপার 

রহন্যোদঘাটনের জন্য । লরেন্স এই পরমাণু রাজ্যের রহস্তভেদ করতে যে 

সাইক্লোট্রন বা পরমাণুচুর্ণকারী যন্ত্র নির্মাণ করলেন, তা এমনই কার্ধকরী 
হয়েছিল যে আমেরিকার কুড়িটিরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় তার সাহাধা নিয়ে 

এই যন্ত্র নির্মাণ করে নিয়েছিল । এদের দেখাদেখি পরে ইউরোপ ও এশিয়ার 

গবেষণাগারগুলিতেও সাইক্রোট্রন যন্ত্র স্বাপিত হয়। 

১৯৩৫ সালে রকফেলার ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চে প্রাণরসায়নী 

ওয়েনডেল এম. স্টানলি কেলাদিত প্রোটিন আবিষ্কার করেন : স্ট্যানলির জন্ম 

ইত্ডিয়ান। প্রদেশে । তার আবিষ্কৃত এই জিনিসটিতে রোগ-উতপাদ্ক সকল 

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। ট্যোবাকে। মোজেইকে আক্রান্ত পাতা 

থেকেই তিনি এই বিশুদ্ধ রাসায়নিক কেলামিত প্রোটিনটি পথক করলেন। 

ট্যোবাকে। মোজেইক এক ধরনের ভাইরাস-হষ্ট গাছের রোগ । স্ট্যানলি' 

আবিষ্কৃত কেলাস সুস্থ গাছে এই ট্যোবাকো মোজেইক রোগ উৎপাদন করতে, 
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'পারত। জীবন্ত না হলেও স্ট্যানলির এই কেলাস জীবন্ত কোষে প্রাপ্ত 
কতকগুলি কম্পাউও্ড ( যৌগিক ) থেকে আপনদেহে রাসায়নিক পদার্থ 

উৎপন্ন করতে পারত। তাঁর এই আবিষ্কারে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও ভেষজ 

বিজ্ঞানের সীম্বান্ত যেন ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেল। এই অভাবনীয় আবিষ্কারে , 

বিশ্ববাসী চমকিত হয়ে উঠল ও মানুষের মাঝে ভাইরাস-স্থ্ট বোগ জয়ের 

আশা! নতুন করে দেখা দিল। 

বিপুল প্রয়োগকৌশল ও অতি উচ্চাঙ্গের তত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিউইয়র্ক 
শহরের কলঙ্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে হ্যারন্ড সি. ইউরে সম্পূর্ণ 

অপরিজ্ঞাত এক নতুন পরীক্ষাক্ষেত্রের সন্ধান দিলেন। হাইড্রোজেনের ছুটি 
ভারি আইসোটোপের মধ্যে একটি আবিষ্কার করেন তিনি এবং বেশ খানিকটা 

পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন আইসোটোপ পৃথক করেন। এই 

আইসোটোপগুলি এবং এগুলির দ্বারা নতুন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ 

আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শারীরবুত্তীয় সমস্যাগুলি নিয়ে 

নতুন ভাবে গবেষণা শুরু হল। 

রবার্ট এ. মিলিকানের প্রেরণাধীনে রহস্যময় মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে 

গবেষণা করতে করতে কার্ল আ্যাগডারসন মৌলগঠনকারী পরমাণুর একটি 
নতুন অংশ পজিট্রন আবিফার করলেন। মেসন নামে অদ্ভূত পরমাণু 

কণিকাটিও আকস্মিক ভাবে তার কাছে ধর] পড়েছিল। তীক্ষধী তত্বীয় 

বিজ্ঞানী ও দুঃসাহসী পরীক্ষাকারীর অসাধারণ সংমিশ্রণ ছিলেন লিনাস পলিং। 

প্যাসাডেনায় ক্যালিফোনিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাল” আযাগারসনের গবেষণাগারের 

সামনে অন্ত একটি গৃহে তিনি রাসায়নিক আচরণের ব্যাখ্যায় কোয়াণ্টাম 

কিছ্যা প্রয়োগ করলেন। কেলাসের গঠনের কতকগুলি সমন্ার এবং আণবিক 

স্স্থিতির ব্যাখ্যা করলেন। তারপর ছুঃসাহমী অভিযাক্রীর মত প্রোটিনের 

রাসায়নিক গঠনরূপী অজ্ঞাত মহার্দেশে আবিষ্কারের ও আণবিক ভেষজের 

প্রকৃতি নির্ধারণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ ছুটি নতুন গবেষণার ক্ষেত্রেই 

এই নোবেল পুবস্কারপ্রাঞ্ধ বিজ্ঞানী বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। 

১৯১০ সালে রাশিয়ান ইউক্রেনের কীয়েভ শহর থেকে এসেছিলেন 

বাইশ বছরের তরুণ বিজ্ঞানী সেলম্যান এ. ওয়াকসম্যান। নিউ ব্লানসউণ্টকের 

(নিউ জার্সি) রুট জার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বছর তিনি জীবাণু জীববিদ্যায় 

গবেষণা করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি স্টেপটোমাইসিন্ নামে নতুন 
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একটি আযার্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। মৃত্রাশয়ের পীড়া ও মানুষের অন্যান্য 

ব্যাধিতে উঁধধটি চমকপ্রদ ফল দেয়। তারপর তিনি ও তার সহকর্মীগণ 

নতুন রানায়নিক পদার্থের সন্ধানে ইন্্টিটিউট অব মাইক্রোবায়োলজিতে 

*সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা চালান। এই প্রতিষ্ঠানটি তার আবিষ্কৃত 

স্টেপটোমাইসিন বিক্রয়লন্ধ রয়ালটি থেকে নিগ্নিত হয়েছিল। 

ভূগর্ভের কে্ত্রস্থলে যে বিপুল চাপ দেখা যায়, অনুরূপ চাপ স্থষ্টি করে 

তার অধীনে কেলামের গঠন এবং অন্তান্ত ধরনের প্রচণ্ড চাপের প্রভাব নিয়ে 

গবেষণ] চালাচ্ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে দার্শনিক পদার্থবিদ পাসি ভব্রিউ. 

ব্রীজম্যান। এই বিশ্ববিষ্ভালয়েই আবার তরুণ রবার্ট বি. উডওয়ার্ড জটিল 

জৈব অধুর গঠন রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় গবেষণ! চালাচ্ছিলেন এবং সর্বপ্রথম 

কৃত্রিম কর্টিসোন, দ্িচনিন, কুইনিন, প্রশমক রেসারপিন উৎপাদনে সক্ষম 
হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি গবেষণাগারে পঁচিশ বছর চেষ্টার 

পর জর্জ ওয়াল্ড দৃষ্টিশক্তির পশ্চাদ্বতী রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রহস্যোদযাটন 
করে চলেছিলেন। 

খাদ্য হিসাবে শর্করা ও শ্বেতসার গ্রহণ করলে দেহাভ্যন্তরে কি ভাবে 

তার পরিবর্তন ঘটে সে সম্বন্ধে সেপ্ট লুই-এ ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি স্কুল 

অব মেডিসিনে গবেষণা চালাচ্ছিলেন এক তরুণ গবেষক দম্পতি । ১৯২২ 

সালে ডাঃ কার্ল এফ. কোরি ও তার পত্বী ডঃ মিসেস গার্টিটি কোরি 

চেকোন্সোভাকিয়ায় প্রাগ শহর থেকে এদেশে এসেছিলেন। ছয় বছর পর. 

তার আমেরিকার নাগরিকরূপে গণ্য হন। এরা ইনম্থলিনের সঙ্গে সম্পকিত 

কতকগুলি সমস্যার সমাধান করে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ প্রমেহ রোগীর মনে গভীর 

আনন্দের সঞ্চার করতে সক্ষম হন। 

তারপর বহু বর্ষ ধরে বহু গবেষকের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের শেষে ঘোষণ! 

করা হল একটি চমকপ্রদ খবর £ মারাত্মক শিশু পক্ষাঘাত রোগের কার্যকরী 

প্রতিষেধক আবিষ্কার কর! সম্ভব হয়েছে । ভেষজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই 

অতি বিস্ময়কর কাজটি সম্পাদন করেছিলেন জোনাস ই. সলক। তিনি তার 

গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থের কিয়দংশ পেয়েছিলেন 'ন্তাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর' 

ইনফ)ণ্টাইল প্যারালিসিজ' নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। 

আমেরিকান বিজ্ঞান আজও প্রাণবস্ত), কল্পনাময়ী, এবং অবিশ্বাস্তরূপে 

স্থজনশীলতার সম্ভাবনাপূর্ণ। দেশের সর্বত্র বিজ্ঞান নিয়ে নতুন করে দেখা 
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দিয়েছে অসীম আগ্রহ । আমেরিকান বিজ্ঞানীরা নিঃশবে বিজ্ঞানের বনু 

কঠিন সমরাঙ্গনৈ ও নিঃসঙ্গ ঘাটিতে যুদ্ধ করে চলেছেন যেন। বিজ্ঞানের 

অভূতপূর্ব অন্থশীলন ও পরিপোষণ চলছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও শিল্প 
গবেষণাগারগুলিতেই নয়, আরও বহুস্থানে। বহু অভাবিত ক্ষেত্রে।' 
নানাশ্থত্র থেকে একত্র করে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের এই কাহিনী লিখতে 

গিয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য আমাকে সারা দেশে ঘুরতে হয়েছিল। আলাপ 

করতে হয়েছিল বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে । তখন লক্ষ্য করেছিলাম একালের 

বিজ্ঞানীদের নামে আমাদের সেই আদি যুগের প্রকৃতি, বিজ্ঞানীদের নি:স্বার্থ, 

আত্মভোলা বিজ্ঞানসেবার ধারা এখনও অক্ষুণ্ন আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর 

নমুন! সংগ্রহের অভিযানে লুই ও ক্লার্ক একদা যে পথ ধরে চলেছিলেন, এই 

বিজ্ঞানীজীবনী কাহিনী লেখার তথ্য সংগ্রহের জন্য, তার কিছু পথ ধরে 

আমাকেও চলতে হয়েছিল। বাটরাম ও রাফিনেস্কের পুরানো পথ ধরেও 

চলতে হয়েছে আমায় । দেখেছি, পুরানো ধণচের প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের সমতুল্য 

বিজ্ঞান সাধক রয়েছেন এখনও আমাদের মাঝে। বর্ণাঢ্য ডেথ ভ্যালি 

হ্যাশনাল মন্ুমেণ্টের গর্ভে, এমনি মানুষদের একজনের সাক্ষাৎ পেলাম । যিনি 

এখনও “জীবন্ত জিনিস ভালবাসেন”। এই ডেথ ভ্যালিতেই একশত বৎসর 

আগে জন সি. ফ্রেমণ্ট কতকগুলি অভিনব গাছগাছালির সন্ধান পেয়েছিলেন । 

সুউচ্চ পিনামিণ্টস্ ও ফিউনাবেল রেনজের মাঝে সুন্দর উপত্যকাটিতে 

সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এম. ফ্রেঞ্চ গিলম্যানের। একশ বছরেরও আগে ইনি 

ক্যালিফোণিয়ার ব্যাং অঞ্চলের আশেপাশে গাছপালার নমুনা সংগ্রহ ও 

পরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ন্যাশনাল পার্ক সাভিসে 

মরুতৃমির চারা গাছের তত্বাবধানকাপীর চাকরি নিয়ে তিনি এই উপত্যকায় 

আসেন। আজ তীর নাম ডেথভ্যালির উদ্ভিদ ও পক্ষিবিজ্ঞানের সমার্থক । 

আমাদের দেশের গ্রথমদ্িকের অনেক গ্রকৃতি-বিজ্ঞানীর মত গিলম্যান লেখা- 

পড়া জানতেন না। লাতিনে সামান্যতম দখলও ছিল না। তবু তিনি 

নিষ্ঠাবান সংগ্রাহকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। গিলমানিয়৷ লিউটেওলা, 

ও অন্যান্ত কতকগুলি ফুলের নাম তার নামানুসারে রাখা । গিলম্যান ও তার 

কর্মণতৎ্পর সঙ্গীরাও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঞ্চগ্যকর উত্তেজনাময় অভিযানের 

'অচ্ছে্য অংশ। 



॥ ১ ॥ 

উতদ্মাঁস হ্যাল্িহ্রউ 

১৫৬০-১৬২৬ 

আমেরিকায় বিজ্ঞীনের বীজ বপন 

“এই লৌকগুলির গায়ে হরিণের চামড়ার টিলে জামা, কোমরে জড়ানো 

"অমনি হরিণের চামড়া, শরীরের অন্যান্ত অংশ নগ্ন। ইংল্যাণ্ডের মানুষ যেমন 

দেখতে, তেমন নয়। তাদের সঙ্গে পার্থক্য অনেক। এরা কোনও ধারাল 

যন্ত্রপাতি, লোহা বা ইম্পাতের অস্ত্র ব্যবহার করে না। ছোট ছোট খুঁটি দিয়ে 

গোলাকারে এরা ঘর তৈরী করে। ঘরের চুঁড়াটা শক্ত করে বাধ] ।...... 
এদের খুব বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের মত এদের ধারাল 

যন্ত্রপাতি না থাকলেও, আমাদের মত এরা বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উন্নত না 

হলেও, যে সব জিনিসপত্র ওরা তৈরী করে তাতে ওদের বেশ বুদ্ধিমত্তার 

পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের জিনিসপত্র যা কিছু ওরা দেখেছে, যেমন 

গণিতবিদ্যার যন্ত্রপাতি, জাহাজের কম্পাস, আতসবাজি, বন্দুক, হুক, আমাদের 

লেখাপড়া ও তার সাজপরগ্তা্, পু থিপত্র ও কালি-কলম-কাগজ, ঘড়ি--সব 

কিছুই ওদের কছে এত অদ্ভুত ও ছুজ্ছেয়্ ঠেকেছে যে ওরা ভেবেছে এসব 

ভগবানের তৈরি, মানুষের নয়। ( এমনি ধারণার ফলেই ওর]! আমাদের ঈশ্বর 

ও ধর্মের কথ। মন দিয়ে শুনেছে )। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের (তখন অবশ্ঠ দেশটির এ নাম হয়নি ) বিজ্ঞান সম্বন্ধে 

ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকে প্রথম যে সব কথা লেখ! হয়েছিল, এগুলি 
তারই কিছু অংশ। হ্যারিয়টের “এ ব্রিফ আযাও্ড ট, রিপোর্ট অব দি নিউ- 
ফাউগ্ড ল্যাণ্ড অব ভাঞজিনিয়া' নামে গ্রন্থথানিতে এমনি ভাবে উত্তর 

ক্যারোলাইনার রোয়ানেক দ্বীপের আরদিম অধিবাশীদ্বের বর্ণনা দেওয়া 

'হুয়েছিল। এই ছ্বীপেই ১৮৮৫ সালে ইংবাজ অভিযাত্রীদল এসে অবতরণ 



২ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

করেছিল। রানী এলিজাবেথের নিকট হতে রাজকীয় সনদ প্রাপ্ত হরে স্যার 
ওয়াল টার র্যালে এই অভিযাত্রীদের উত্তর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন । 
উদ্দেশ্ত ছিল, “নতুন দেশ আবিষ্কারের । নতুন দেশ অন্বেষণের, কোনও খ্রীষ্টান 

বাম করে না যে দেশে, কোনও খ্রীষ্টান রাজার অধিকারভূক্ত নয় যে শব দেশ,* 

আটল্যার্টিক সাগরের ওপারের সেই মৃতিপূজক, বর্ধর মানুষ অধুষিত অজান। 
ভূ-ভাগের খবর সংগ্রহ ।' 

নতুন দেশের বর্বর পৌত্তলিকগুলিকে খ্রষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের 
আত্মার পারলৌকিক সদ্গতির ব্যবস্থা করাই শুধু র্যালের লক্ষ্য ছিল না। 
নতুন আবিষ্কৃত এই দেশটি ছিল নান? প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এ কথা তখন 
স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে এই আবিষ্কৃত দেশটি ইংল্যাগ্ডকে বাণ্টিক উপকুলের 

দবেশগুলি থেকে অতি উচ্চ মূল্যে পটাশ (রাসায়নিক ক্ষার ) ও জাহাজ তৈরির 

কাঠ কেনার দায় থেকে অব্যাহতি দেবে, রং মশলা ও শোর। প্রভৃতি 

অত্যাবশ্যকীয় ভ্রব্যগুলির সরবরাহের জন্ সুদূর প্রাচ্যের উপর একান্ত নির্ভরতা 
থেকে মুক্তি দেবে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তখন এই সব পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার, 

একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল । 

আটলান্টিকের ওপারের অসভ্যদের এই দেশগুলি ইংলগ্েশ্বরী এলিজাবেথের 

অধীনে আনবার মতলব আটছিলেন ব্যালে। খুজছিলেন এমন একজন 

বিজ্ঞানী ধিনি এই নতুন দেশে সযত্ব অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের কাজ চালাতে 

পারবেন। একাজ করবার জন্য চাই একজন অগাধ জ্ঞান, তীক্ষ বিচারবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ও তারুণ্যের উৎলাহদীপ্ত একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। হাতের কাছে এমনি 

একজনকে পাওয়া গেল। নাম তার টমাস হ্যারিয়ট। কুড়ি বছর বয়সে. 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ঠালয় থেকে বি. এ পাপ করে পাচ বছর ধরে তিনি র্যালের 

গণিত-শিক্ষকের কাজ করছিলেন। ব্যালে এই কৃতী ছাত্রটিকে তার গৃহে 

স্থান দিয়েছিলেন । মোটা বেতনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেই সঙ্গে । 

ইংরাজ অভিজাত সম্প্রদায় ও পার্লামেণ্ট সদশ্যগণও দেখলেন তরুণ হ্যারিয়ট 

প্রভৃতক্ত, বিশ্বস্ত, মুখ বুজে নিজের কর্তব্যকাজ করে যান, সঙ্গী হিসাবেও, 

তাকে মন্দ লাগে না। কারণ ক্ষুরধার বুদ্ধি আর রূসজ্ঞান আছে ও'র। শিক্ষক 

হিসাবে তিনি সদক্ষ ও ধৈর্ধশীল। এ কাজের ষোগ্য ব্যক্তিই হ্যারিয়ট। 

১৫৮৫ সালের *ই এপ্রিল প্লীমেথ বন্দর থেকে সাতখানি জাহাজ ছাড়ল 
র্যালের নামে এই বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন স্যার রিচার্ড গ্রেনভিল ৯ 
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তাঁর এই অভিযাত্রী বাহিনীতে ছিল একশত সাত জন লোক । ভ্যারিয়টও 

তাদের অন্যতম। নতুন দেশের বিবিধ পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করা, 

অভিযানের ইতিহাস লেখা, ভৌগোলিকের কাজ করা, নতুন দেশের খনিজ 
সম্পদ, বৃক্ষলতা', পশুপ্রাণীর বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করা ও সেখানকার 

অধিবাসীদের আচাব-ব্যবহার ও গ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে আনার 

ভার পড়েছিল হ্যারিয়টের উপর। ক্রিস্টোফার কলম্বাস যে পথ ধরে 

চলেছিলেন সেই পথে পাল তোল! জাহাজ নিয়ে চললেন গ্রেনভিল। বায়ু 
প্রবাহের টানে আযডমিরাল গ্রেনভিলের নৌবহর প্রথমে গিয়ে পৌছাল 

সাণ্টে। ডেমিনিগোর দ্বিকে, পরে পামলিকো সাউণ্ডের ( উপহৃদের ) উত্তরে, 

রোয়ানোক দ্বীপে । পামলিকো নাউগ্ড ও আলবার মালি সাউণ্ডের মধাব্তী 
জলভাগে অবস্থিত এই বোয়ানোক দ্বীপ । 

এখানে দুর্গ নির্মাণ করলেন অভিষাত্রীদল। ম্যানটিও ও. ওয়ানচেজ নামে 

দুই ব্যক্তিকে গাইড ( পথপ্রদর্শক ) ও দোভাষীরূপে পেয়েছিলে হ্যারিয়ট | 
এদের সাহায্যে তিনি এ অঞ্চলের মানচিত্র তৈরির কাজে লেগে গেলেন। 

অতিশয় যত্ব সহকারে টৃকে নিতে লাগলেন চারদিকে খন যা দেখতে পেলেন 
তার সব কিছুই । 

এই সময় পৃথিবীর নান! অজানা দেশে অভিযান চালাচ্ছিল ইউরোপের 
নানা দ্বেশের নৌবাহিনী, বয়ে আনছিল বিচিত্র সব গাছপালা, পশুপাখীর 
অদ্ভুত সব তথ্য ও নমুনা । জীবন্ত প্রাণী সম্বন্ধে মানুষের মাঝে এ সময় 
নতুন ভাবে বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিৎসা জেগে উঠছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 

জীববিদ্যা চর্চার নতুন উদ্দীপনা দেখা দ্িয়েছিল। আ্যারিস্টটলের লেখা 
মোট? মোট! পুরানে। ষে সব বইগুলিতে এতদিন অব্যবহারে ধুলো জমছিল» 
সেগুলি ঝেড়ে মুছে নবোছ্ধমে পঠনপাঠন ও চর্চা চলছিল এবং আ্যরিস্টটলের 

শিক্ষার আলোকে অজান! দেশগুলি থেকে সংগৃহীত নতুন তথ্যগুলির বিচার- 

বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের 

কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্ভিদ ও প্রাণীবিষ্য! শিক্ষা ব্যবস্থা পুনপ্রবত্তিত হল। 

বিত্তবান শৌখিন উদ্ভিদ ও পশ্তপ্রাণীর নমুনা! সংগ্রাহকদের সোনার কাঠির 
ছোয়ায় গজিয়ে উঠতে লাগল বটানিক্যাল গার্ডেন ও পশ্ুশাল! | বন্ধু-বাদ্ধবদের 
আনন্দ দেবার জন্য এর! সাগ্রছে বিচিত্র সব উদ্ভিদ ও পশ্তপ্রাণীর নমুন। খুঁজে 

বেড়াতেন। বহু বিচিত্র বর্ণের অদ্ভূত পশুপাথী ও ফুল এইভাবে ইউরোপে 
২ 
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আসছিল। নবারিষ্কৃত পশুপ্রাণীর এই ক্রমবর্ধঘান তালিক? ও কাহিনীতে 

যুক্ত হল হ্যারিয়টের সংগৃহীত পশ্তপক্ষী এবং উদ্ভিদ্বের নমুনা! ও বিবরণ । 
ইউরোপের বিজ্ঞানীরাই শুধু আমেরিক তৃখণ্ডের এই বনসম্পদ ও 

পশ্ত-প্রাণী সম্বন্ধে আগ্রহ দেখালেন না। ইংল্যাণ্ডের বণিক সম্প্রদায় বুঝতে 
পেরেছিলেন, রোয়ানক দ্বীপের ফার গাছ থেকে তৈরি করা যাবে জাহাজের 

শক্ত মজবুত মাস্তল, আযাশ গাছ থেকে তৈরি হতে পারবে পিপের বেড়, 

সীভার গাছের কাঠ দিয়ে বানানে! চলবে চমৎকার আসবাবপত্র, পাইন গাছ 

থেকে পাওয়া! যাবে পী5, আলকাতর, রজন, ও তাপিন তেল। ওয়াড গাছ 

থেকে তৈরী করা যাবে নীল, মাডের গাছের শিকড় থেকে হবে লাল রং। 

স্মাক গাছ থেকে এক ধরনের কালো রং; এদেশের অনেক গাছপালা থেকে 

নিকষিত করা যাবে সুমিষ্ট নির্যাস ও অন্তান্ত কবিরাজী ওঁষধ। উইনটার- 

গ্রীন এমনি একটি গাছ। এর রোগ আরোগ্য ক্ষমতার কথা রেড ইত্ডিয়ানর! 

জানত। হারিয়ট লিখেছিলেন “এসব পণ্য সম্পদের বাবসা থেকে অল্প সময়ের 

মধ্যে প্রচুর মুনাফা করা যাবে।, প্রধানতঃ এই কারণেই ব্যালে এই নতুন 

দেশে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন । 

হারিয়টের আন] দুটি বস্ত সম্পর্কে পরম উত্সাহ দেখাতে লাগলেন র্যালে। 

প্রথম বস্তুটি হল ভুট্টা। ম্পেন দেশের অভিযাত্রীপা আগেই তুট্রা' গাছ দেখেছিল। 

এগুলি প্রথমে জন্মাত পেরুতে । সেখান থেকে উত্তর আমেরিকার রেড 

ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে তূট্রার চাষের প্রচলন হয়। রেড ইত্তিয়ানরা তরমুজ, মটর, 

কোয়াস, কুমড়া, চাল কুমড়া, এবং লিমাবীণ (এক জাতের মটরম্ত টি )ও চাষ 

করত। এগুলি ভুট্টার সঙ্গে মিশিয়ে তারা তাদের সৌ-কোয়াকোয়াটাস 
তৈরি করত। 

ছিতীয় ষে পণ্যটি স্যার ওয়ালটার র্যালেকে উৎসাহিত করে তুলেছিল সে, 
জিনিসটা এক ধরনের ওষধি গাছ। আলাদা ভাবে এর চাষ করা হয়। 

স্থানীয় অধিবাশীরা একে বলে উপপ ওক ( 0০০০০০)। এর পাতা শুকিয়ে 
গুড়ো করে মাটির তৈরি পাইপের মধ্য দিয়ে টেনে এর ধোয়া টেনে নিত 

তার! পেটে ও মাথায় । সেখান থেকে এই ধোয়া শরীরের বাড়তি তাপ ও 

বদ রস বের করে দিত। রোয়ানক দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এই ওষধি 

গাছের পাতার ধোয়া খেয়ে হারিয়ট লিখে ছিলেন, “অনেক বিরল ও অত্যাশ্চর্য 

অভিজ্ঞতার কথা--য] বর্ণনা করতে লাগবে মস্ত বড় এক খণ্ড বই ।” হ্যাগিয়টের 
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বৈজ্ঞানিক বিবরণী সাধারণতঃ নিভূল ও বিশ্বাসযোগ্য হলেও কিন্তু দুভার্গ্য- 

ক্রমে এই বিচিত্র ওষধি বৃক্ষ সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, 

সে সম্বন্ধে একথা বলা চলে ন1। 

*. ধুমপানের সপক্ষে প্রথম বড় দরের প্রচার কর্তার কাজ করেন হারিয়ট । 

'কি ভাবে রেড ইপ্ডিয়ানদ্দের মত ধুমপান করতে হয় হারিয়ট তার মুকবিব 
ওয়ালটার র্যালেকে তা দেখিরে দেবার পর তিনি তামাক সেবনের গুণগানে 

পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে ইংলগ্ডের রাজ সভার অভিজাত মহলে 

পাইপে ধূমপানের ফ্যাসান চালু হয়ে গেল। তামাকের ব্যবহার প্রসার কল্পে 
আধুনিক কোনও সিগারেট ব্যবসায়ী এতট1 সাফল্য অন করতে পারতেন 

কি না সন্দেহ। ধুমপানের অভাপ এত প্রসার লাভ করল ষে তামাক 

বিনিময়ের মাধ্যমরূপ ব্যবহৃত হতে লাগল £ শোনা যেত পঞ্চাশ পাউগ্ড 

আমেরিকান তামাকের বদলে তখন চলন সই গোছের এন্দবী স্ত্রী সংগ্রহ 

কর যেত। 

কিছু রেড ইগ্ডিয়ান হ্যারিয়টের বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা তার 

প্রার্থনা সভায় এসে গান গাইত। তক্তিভরে বাইবেল চুম্বন করত, বিশেষ 
করে খরার সময় যখন ফললের ক্ষেত শুকিয়ে যেত। রেড ইত্ডিয়ান দলপতি 

পেমিসাপানের কিন্তু শ্বেতাঙ্গ আগন্তকটির মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিল। 
সে স্থির করেছিল কিছুতেই সে তার দেশবাসীর জমি হাত ছাড়া হতে দেবে 

না। পেমিসাপান তার লোকজনকে পরাধর্শ দ্বিল কেউ যেন হ্যারিয়টের 

খোলা গহনা, টিনের থালা, বা তামার কেটলির বদলে তার কাছে চাষড়া বা 

খাবার দাবার না বেচে । নদীতে মাছ ধরার জন্য হ্যারিয়টের লোকজন যে 

খাচা পেতেছিল, রাত্রে সে তা চুরি করল, তাদের বাসের ঘরগুলি পুড়িয়ে দিল; 

তারপর মতলব আটতে লাগল হ্যারিয়টকে খুন করবার। 

রেড ইণ্ডিয়ান দলপতির এমনি শক্রতাচরণের ফলে শীদ্রই র্যখলফ লেন 

দেখতে পেলেন তার কলোনীতে খাগ্ঠাভাব দেখা দিয়েছে । ব্যালফ লেনকে 

এই কলোনীর দেখা শোনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন হ্যারিয়ট । তিনি তার 

লোকজনদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আশে পাশে চারদিকে ছড়িয়ে 

পড়তে বললেন। নিজেদের চেষ্টায় খাগ্চসামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে বেচে 

ওাকার ব্যবস্থা করতে হকে এই ছোট ছোট দলগুলোকে ; আর সেই সঙ্গে 

সবাই লক্ষ্য রাখবে ইংরাজ অভিযাত্রীদের কোনও জাহাজ চোখে পড়ে কি না । 
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রেড ইত্ডিয়ান দল্পতি শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের দেশ থেকে হটিয়ে দেবার জন্য 
লড়াই বাধালেন, এবং স্যার ফ্রানসিস ড্রেক ইংরাজদের এই কলোনীট। দেখতে 

পাবার কয়েকদিন আগে মেই লড়াইএ দলপতি মার] গেল। স্যার ফ্রানসিস 

ড্রেক তখন নিজে সান্টো! ডামনিন্মে ও স্টে অগাস্টাইন থেকে কিছু সোনারূপ?। 

লুট করে ফিরছিলেন সে পথে । কলোনীর ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, হতাশ অধিবাসীর 

তখনই ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া স্থির করলেন । 

১৫৮৬ সালের ১৯শে জুন, চার জন বাদে ( এই চারজন সে বছর মারা! 
গিয়েছিল ) প্রথম উপনিবেশের সব অধিবাসীই ইংলগ্ডে রওনা হলেন । এরা 

জানতেন না যে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত স্যার রিচার্ড গ্রেনভিল চৌদ্দ দিন পর 
এখানে ফিরে আসবেন । সঙ্গে আনবেন প্রচুর রসদ ও কলোনীতে বসবাস- 

কারী লোকজন। এই লোক জনের অল্প কিছু সংখ্যক লোক দখল বজায় 

রাখতে রয়ে গেল এই রোয়ানোক ছ্বীপে । এদের যে শেষ পর্বন্তকি গতি হল, 

সে কথা কেউ আর জানতে পারেনি । এই হারানো উপনিবেশের রহস্য 

আজও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি । এখন শুধু এই টুকু জান! যায় যে এই 

দলে ছিলেন ভাঙজিনিয়া ভেয়ায়ের মা ও বাপ। এই নারীই আমেরিকায় 
ইংরাজ দম্পতির গ্রথম সন্তান। তার মা ছিলেন ভাজিনিয়ার গভর্ণর জন: 
হোয়াইটের মেয়ে। 

ইংলগ্ডে ফিরে এসে নতুন দেশ সম্বন্ধে হারিয়ট ব্যালের কাছে এক চমক- 

প্রদ্দ বিবরণী দাখিল করলেন। পরের বছর চিজাপেক উপসাগরের আশেপাশে 

উপনিবেশ স্থাপনের আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন র্যালে। তারপর ১৫৮৮ 

সালের ২*শে জুলাই স্পেনের দুর্ভেছ্চ নৌবহর ইংলও্ আক্রমণ করল। ইংলগ 
এই আক্রমণ প্রতিহত করল। তিগ্লান্ধান বাদে স্পেনীয় নৌবহরের সব 
জাহাজই ধ্বংস হল। এর অল্প কিছুকাল পরই, সামান্ত কিছু খাজন] আর 

আমেরিকার খনি থেকে আহুরিত পোনার এক পঞ্চমাংশের বিনিময়ে র্যালে 

তার আমেরিকার জমিদারীর ভূমি স্বত্ব একট] ব্যবসাদ্ারী প্রতিষ্ঠানের হাতে, 
ছেড়ে দ্রিলেন। হারিয়ট আর আমেরিকায় ফিরে যাননি । 

ইতি মধ্যে ইউরোপে নতুন নতুন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে 

চলেছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিভিন্ন অনাবিষ্কৃত অজানা রাজ্য উন্মুক্ত করছে। 

হারিয়টও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ডুবে গেলেন। ১৬০৭ সালে তিনি একটি 

ধুমকেতু সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ চালাতে লাগলেন, এবং তার পর্যবেক্ষণ ফলাফল 
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বিখ্যাত জ্যোতিবিদ কেপলারের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। পরে 
এই ধূকেতুটি হালির ধূকেতু নামে জ্যোতিিজ্ঞানে সুপরিচিত হয়। ছু বছর 
পর তিনি একটা দূরবীন বা দূরদর্শন নালিকা ব্যবহার করছিলেন । এই যষ্থুটি 
তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। তার আবিষ্কারের আগের বছরই যে 
তিনজন ওলন্দাজ জাকারিয়াম জানসেন, জেমস্ মেটিয়াম এবং হানস লিপারসে 
নিজেরা আলাদা আলাদা ভাবে এই দূরবীন আবিষ্কার করে বসেছিলেন, তা 
তিনি তখন জানতেন না। বন্ধু বান্ধবের জন্ত এমনি আরও কতকগুলি 
দুরার্শন নল তিনি তৈরী করিয়েছিলেন এবং এর সাহায্যে সৌর কলঙ্কও 
পরাক্ষা করেছিলেন। এই মৌর কলঙ্কগুলি গ্যালিলিওর কৌতুহল উদ্রেক 
করেছিল। হ্যাগিরট ছিলেন তার সমসাময়িক ইংরাজ জ্যোতিরিদদের মধ্যে 
প্রধান। গ্রীক্ম মগ্ডলে পৃথিবী প্রথর স্থর্বতেজে সম্পূর্ণ দগ্ধ এবং মানুষের বাসের 
অযোগ্য, আরিসটটলের এই ভ্রান্ত ধারণার তিনি বিরোধিতা করেন। 
€কপলার ও গ্যালিলিও উভয়ের সঙ্গেই হারিয়ট নিয়মিত পত্রালাপ চালাতেন । 

আলোক, বর্ণ, তেলের দ্বারা মালোকের প্রতিসরণ, বস্তর ভার কেন্দ্র সম্বন্ধে 
গবেষণ৷ ছাড়াও হ্যাবিয়ট বীজগণিত নিয়েও গবেষণা! চালিয়েছিলেন। এই 
গবেষণা পর্যালোচনা করে গণিত শাস্ত্রের বহু এতিহাসিক তাকে উৎপাদকের 
দ্বারা দ্বিঘাত সমীকরণ কষার পদ্ধতি উদ্ভাবক বলে স্বীকার করে থাকেন। 
4১105 40281501086 01815 গ্রন্থে তিনি গণিতের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের 

ধে আধুনিক রীতির প্রবর্তন করেন, তাই পরবর্তীকালে গণিতের পাঠ্যপুস্তক 
রচনার আদর্শরূপে গৃহীত হয়। আধুনিক গণিতে ব্যবস্থত কতকগুলি প্রতীকের 
প্রবর্তনও করেন হ্যারিয়ট। গুণনের চিহ্নরূপে বিন্দু এবং অনমতা জ্ঞাপক “১৮ 
অপেক্ষা বড় এবং “*্:* অপেক্ষা ছোট” এই চিহৃগুলি প্রথম ব্যবহার করেন 

তিনি। ছু'শ বছর পরে এমনি আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রতীক 
চিহ্নগুলির উদ্ভাবন করেছিলেন স্থইডেনের বার্জেলিয়াম। 

হারিয়ট ছিলেন চিরকুমার। গণিত ও বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা 
সত্বেও তিনি তারই মাঝে সময় করে কারাগারে র্যালে ও হেনরি পাখির 
€ আল' অব নর্দামর্বাল্যাণ্ডের ) সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। তার এই তৃতপূর্ 
পৃষ্টপোষকছয়, তখন রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ে হতগৌরব হয়ে কারাদণ্ড 
ভোগ করছিলেন। ফাসীর আগের রাতে র্যালে তার বিখ্যাত বক্তৃতা 
“অন দি ক্ক্যাফোল্ড-এর' (02) 03০ 9০85010--ফাঁসীর মঞ্চে) "ম্মরণিক1” 
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ংশটুকু মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, হারিয়ট তা লিপিবদ্ধ করে নিযে 

ছিলেন। 

র্যালের শোচনীয় মৃত্যু হারিয়টকে চরম অভিতৃত করেছিল। তিনি তখন, 
পীড়িত, রুগ্ন। বন্ধু বিয়োগের শোক ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন জ্যোতি- 

ধিজ্ঞান ও গণিত সাধনার মাঝে ডুবে গিয়ে। ব্যালের ফাঁসির এক মাস 
পরই দেখা গেল হ্ারিয়ট মান মন্দিরে ১৬১৮ সালের বিখ্যাত ধুমকেতুটি 

পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত। লগুনের নিকটবর্তী নিয়নে আর্ন অব নরদামবারল্যাণ্ড 
তার (হ্াপিয়টের ) জন্য এই মান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এর তিন 

বছর পর হ্যারিয়টের মৃত্যু হয়। ১৬২১ সালের ২বা! জুলাই তার অন্ত্যেষ্িক্রিয়া। 

অন্ুিত হয়। এই বাবদ খরচ হয়েছিল মাত্র ছয় শিলিং আট পেন্স। 
হারিয়টের সামান্য যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তা তিনি গ্রামের গরীব ছুঃখীদের 

দান করে গিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তারা এ থেকে পেয়েছিল চার 

পাউণ্ড অর্থ। হ্যারিয়ট ঠোটের ক্যানসারে মারা যান। শোন] যায়, পিতল 

নিখ্িত গণিতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার কালে নিরন্তর দাত দিয়ে সেগুলি কামড়ে 

ধরে রাখার জন্তই তার এই রোগ দেখা দিয়েছিল । 

আমেরিকায় ইংরাজদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলার নানাবিধ চেষ্টায়, 

র্যালে প্রায় ৪০০০০ ডলারেরও বেশী খরচ করে শেষ পর্বস্ত বুঝতে পেরে 

ছিলেন যে একাজে সফল হতে হলে-একাধিক ব্যক্তিকে একযোগে কাজ 

করতে হবে। আমেরিকার বিপুল ধন সম্পদ আহরণের জন্ত অনতিবিলঙ্ষে 

বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠতে লাগল । ১৬০৬ সালে এমনি ছুটি কোম্পানি 

সংগঠিত হয়েছিল। জনপাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে এদের মৃলধন' 
সংগৃহীত হয়। আমেরিকায় খনিজ ও অন্যান্ত সম্পদ আহরণ করে এই 

কোম্পানিগুলি প্রচুর লাভ করে মোটা লভ্যাংশ প্রর্দান করতে সক্ষম হবে, 

এই আশায় ইংল্যাণ্ডের বণিকশ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় ও গিজার যাজকবর্গ 

যেমন এগুলির শেয়ার ক্রয় করেছিলেন তেমনি কিনে ছিলেন কসাই, 

কুটিওয়ালা ও দজি শ্রেণীর গরীব লোকেরাঁও। শেয়ার বিক্রয়ে ঝাণু, 

দালালগণ সর্ববিধ উপায়ে লগ্ন কোম্পানির জন্য মূলধন ও ওঁপনিবেশিক 
সংগ্রহ করেছিল। দরকার ইলে তার! এর জন্য গিজশার মঞ্চ, থেকে প্রচার 

কাধ চালাতেও কন্তুর করেনি । এই লগ্ডন কোম্পানিই ১৬০৭ সালের ১৩ই 

মে উত্তর আমেরিকার জেমস টাউনে ( ভা্জিনিয় ), ইংরাজদ্দের প্রথম স্থায়ী 
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উপনিবেশ স্থাপন করে। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনকারী কোম্পানিগুলির 

ব্যবল! প্রসার কল্লে ধারা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 

১৬০৮ সালে জেমস টাউন উপনিবেশের সববাধ্যক্ষ জন স্মিথ। ভাজিনিয়ার 

গাছপালাও জীবজন্তর বিবরণী লিপিবদ্ধ করে ইনি একখানি গ্রস্থও রচনা 
করেছিলেন। আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নে লগ্ডন 

কোম্পানি একাই €৫* লক্ষ ডলার ব্যয় করেছিল। কিন্তু জমি ও ব্যবসায়ে 

যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা সফল হল না। ১৬২৯ সালে লগ্ন কোম্পানি 
পরিচালিত উপনিবেশে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যমে 

পরিচালিত স্বাধীন ব্যবসা চালু হল। 

ধন সম্পদ লাভের আশ! ছাড়াও ক্রমে ইংল্যাণ্ডের মানুষ অন্য কারণেও 

আমেরিকায় আসতে লাগল। শ্লীমাথ, মাঁসাচুসেটুস-এ মে ফ্লাওয়ার জাহাজ 

থেকে নাবল প্রিনগ্রীমস্ ফাদদারদের একটি দল। পিউরিট্যান সম্প্রদায়তুক্ত 

এই যাজকবুন্দ নিজেদের স্বতন্ত্র মতানুষায়ী ধর্মচর্চার স্বাধীনতা লাভের জন্য 

ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথমে গিয়েছিল হল্যাণ্ডে। সেখানেও সে ধর্মীয় স্বাধীনতা 

না মেলায় তাঁরা এসেছিলেন আমেরিকায় । ১৬২৮ সালে মাসাচুপেইিল বে 

কোম্পানি আমেরিকায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পিউরিট্যান 

সম্জদায়তূক্ত ও নিজেদের আথিক অবস্থার উন্নতিকামী একদল লোক নিয়ে 

এই উপনিবেশটি গঠিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকবিরোধী আইন- 

কান্তনের দ্বার! যে সব ক্যাথলিক নিগৃহীত হচ্ছিল, তারা লর্ড বাণ্টিমোরের 

নেতৃত্বে গঠিত মেরীল্যাপ্ড উপনিবেশে আশ্রয় পেল। মাসাচুসেটস্-এর 

ধর্মশানিত গণরাজ্য হতে বিখ্যাত উদ্দারপন্থী ধর্ম প্রচারক রজার উইলিয়ামস্ 

নির্বাসিত হবার পর গড়ে উঠল রোড আইল্যাণ্ডের উপনিবেশ । এই ধর্ম 

শাসিত রাজ্যের নিষ্টর বিধি নিষেধের হাত এড়াতেই আবার কনেকটিকাটের 

অরণ্য ভূমিতে টমাস হুকারের নেতৃত্বে একদল লোক নিঃশব্দে স্থাপন করল 

একটি স্বায়ত্ত শাসনশীল উপনিবেশ । এর! এখানে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র 

গ্রবর্তন করেছিল। এইটিই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম লিখিত সংবিধান। 

এদেশে উপনিবেশ স্থাপনকারী এই সব আগন্তক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 

শরণার্থী, নতুন দেশে ভূত্যরূপে কাজ করবার চুক্তিতে আবদ্ধ ইংল্যাণ্ডের 

বেকার--এদ্দের অনেকে সাত বছর পর্যন্ত ভূতারূপে কাজ করার চুক্তিতে 

আবদ্ধ হয়ে এ দেশে আসত-_ইউরোপের নিঃম্ব, রিক্ত, অসন্তষ্ট মানুষ, দুঃসাহসী 
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আডভেঞ্চার পিয়ামী তরুণ, দেনাদার, এমন কি ফৌজদারী মামলার আসামী, 
--এমনি সব দুর্ধর্ষ, দুর্মদর নরনারীর মাঝ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন মাফিন 

বিজ্ঞানসেকবীরা। আমেরিকার বিখ্যাত অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি নির্মাতা আলভান 

ক্লার্কের পূর্বপুরুষ পিলগ্রিম ফাদ্দারদের অন্যতম টমাস ক্লার্ক ছিলেন মে ফ্লাওয়ার 

জাহাজের একজন মেট। প্রচলিত ধর্ম মতে অবিশ্বাসী জোসিয়! ফ্রাঙ্কলিন 

নর্দাম্পটন শায়ার পবিত্যাগ করে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে চলে আসেন বস্টনে। ইনি 

বেঞ্ামিন ফ্রাঙ্ছলিনের পিতা । টমাস হালি নামে একজন ইংরাজ কৃষক শেষ 

সম্থন বিক্রি করে ১৬৪০ সালে এসেছিলেন মাসাচুসেটুসে। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে 
বিখ্যাত সৌর বিশেষজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দুরবীণ নির্মাতা জজ এলিরী হ্যালি 
এই দরিত্র ইংরাজ কৃষকের উত্তর পুরুষ । 

প্রথমাগত বসবাসকারী ও তাদের সন্তান সম্তভতিদদের মধ্য থেকে দেখা! 

দিয়েছিল আমেরিকার আদি প্ররুতি বিজ্ঞানীর দলও । এরা এই নতুন 

মহাদেশের বিভিন্ন গাছপালা ও জন্ব-জানোয়ার আবিষ্কার ও তাদের বিবরণী 

লিপিবদ্ধ করার ও শ্রেণী বিভাগের কাজ করে গেছেন। এদের মধ্যে কেউ 

ছিলেন অতি সরল অশিক্ষিত মানুষ, প্রকৃতিকে তার গভীর ভালবাসতেন । 

কেউ কেউ বিরাট চাষ আবাদের মালিক, অবসর সময়ে বুক্ষলতা পশ্ত প্রাণীর 

নমুনা সংগ্রহ করতেন। এছাড়া কেউ কেউ আবার ছিলেন, চিকিৎসক, 

যাজক, আইনজীবি ও কলেজে পড়া মানুষ, ইউরোপের সংস্কৃতির ধাবকরূপে 

এরা বিজ্ঞানে ইউরোপ ও আমেরিকার যোগস্ত্র হয়ে দাড়িয়েছিলেন। 

আদি বুক্ষলতা সংগ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুপরিচিত হলেন 

কোয়েকার সম্প্রদদায়তুক্ত জন বাট্ররাম। ইনি বাল্যকালে ছিলেন ক্ষেত 

মজুর । গীছপালা চিনবার সহজাত দক্ষতা ছিল এর । পিটার কলিনসন 
নামে লগ্ুনের (ইংল্যাণ্ড) কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ীর স্তনজরে 

পড়ে যান বার্টরাম। এই ব্যবসায়ীটি তার একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে 

দাড়ান । পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এই ইংরাজ ব্যবসায়ীকে অবাধে সর্বপ্রকার 

গাছগাছালির নমুনা সরবরাহ করেছেন। তার বদলে তিনি কলিনসনের কাছ 

থেকে শুধু অর্থ সাহাষ্যই পাননি, পেয়েছিলেন, নিজের বাগিচায় পরীক্ষা কার্ধ 
চালাতে বীজ, মূল, চারাগাছ, গাছের কলম। নতুন নতুন গাছগাছালি 

সংগ্রহের অভিযানে সাহাধ্য করতে লড” পেটি,ও তাকে একটা ভাতা 

দিয়েছিলেন। লর্ড” পেটি র গর্ব ছিল ইংল্যাণ্ডের সেরা মংগ্রহশাল। ও হট 
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হাউসগুলির (উক্কীকৃত উদ্যান) মালিক তিনি। বাট্রম তার ইংরাজ 

পৃষ্ঠপোষকদের ঘত বিভিন্ন বুক্ষলতা৷ পশুপ্রাণী ইত্যাদির নমুনা পাঠান, তার 

ততই আরও চাইতে থাকেন । এদের চাই বিভিন্ন ধরনের পাখি, ও তাদের 

»ডিম, কচ্ছপ, পোকামাকড়, সাপ, ঝিম্ুক, কন্দ, এমন কি জীবাশ্ম ( ফসিল )। 

বাট্রণমের মনে ছিল প্রকৃতির ছুজ্ঞেয়্ রহন্য আরও ভাল ভাবে জানবার জ্বলন্ত 

বাসনা । এই উদ্দেশ্ত এবং উত্ভিদতথ্য সম্বন্ধে নতুন গ্রন্থ রচনার কাজে তার 

বিদেশ পৃষ্ঠপোষক্দের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাবার জন্য তিনি শুধু নিজের 
দেশ পেনমিলভ্যানিয়ার সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে ঘুরে বেড়াননি, ঘুরেছিলেন 

মেরিল্যাণ্ড ও বু বীজ পর্বত অঞ্চলেও। 

স্থইল্কিল নদীর পশ্চিম পাড়ে কিংসএসিং নামক স্থানে (জায়গাটা এখন 

ফিলাডেলফিয়! শহরের অন্তর্গত) পাঁচ একর তৃমিতে বাট্রথম বটানিকাল গাড'ন 

স্থাপন করলেন। আমেরিকায় এইটিই প্রথম বটানিকাল গারেন। এখানে 

তিনি বহু বুক্ষলতা রোপণ করেছিলেন । এখান থেকে বহু গাছগাছালির নমুনা 

পাঠাতেন ইউরোপের সের উত্ভতিদতত্ববিদদের কাছে । এই বাগানে আসতেন 

জর্জ ওয়াশিংটন ও আমেরিকার অন্তান্ত শৌখিন উদ্যান পালকগণ। তার! এখান 

থেকে শুধু বীজ আর কলমই সংগ্রহ করতেন না, নিয়ে যেতেন উত্ভিদ বিদ্যায় 
আটলান্টিকের এপারের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তির পরামর্শ। কারণ লিনেয়াসই 

বাট্রমকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উত্ভিদ বিজ্ঞানী বলে আখ্যাত করেছিলেন। 

বাট্রমের পুত্র উইলিয়াম তার পিতার পদ্ধাঙ্ক অনুসরণ করেন। চৌদ্দ 

বছর বয়সে সে পিতার সঙ্গে ক্যাটস্ক্কিলস্ পর্যটন করে। বাপের মত সেও 

বন জঙ্গলের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েছিল। তখনকার দিনে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের 

অধিকাংশ বই ছিল লাতিন ভাষায় লেখা লক্ষ্য করে খুব বেশী বয়সে 

লাতিন ভাষা শিখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়েছিল জন বাট্রণমকে । উদ্ভিদ 

তত্বের লাতিন ভাষায় লিখিত এই ইউবোপীয় গ্রস্থগুলি যাতে উইলিয়ামস 

পড়তে পারে তারজন্য অল্প বয়সেই তাকে দ্কুলে পাঠিয়েছিলেন জন বাষ্রাম, 

ঘাতে সে শিশুকাল থেকেই লাতিন ও গ্রীক ভাষা শিখবার স্থযোগ পায়। 

বাপের চেয়েও ঢের বেশী বনে জঙ্গলে ঘুরেছিলেন উইলিয়ামস । 'উ্রীভেনস' 

নামক তার রচিত গ্রস্থখানি শুধু আমেরিকায় প্রচণ্ড সাড়া জাগায়নি, তার 

চেয়েও বেশী আলোড়ন তুলেছিল ইউরোপে । সেখানে ফরাসী ও জার্মান 
ভাষায় বইথানির অঙ্গবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 



১২ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

গাছপালা ও জীবজস্তর প্ররুণ্তি ও বৈশিষ্টা বর্ণনাকারী উত্ভিদ এ জীক 

বিজ্ঞানী এবং সংগ্রাহকর্দের কার্ধকলাপের মাঝেই আদি গুপনিবেশিক নরনারীর' 

বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধিংস1 নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য 

এদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। মাসাচুসেটস্ বে অঞ্চলের শ্বৈরাচারী* 
প্রথম গভন€রের জেষ্ট্যপুত্র জন উইনথেপ ( জুনিয়ার ) তিন ফুট দীর্ঘ রিফ্রান্টর, 
দূরবীনের সাহায্যে আকাশের গ্রহনক্ষত্র পরীক্ষা করেন এবং লগ্ুনের বয়ল 

সোসায়িটার নিকট লিখিত একটি পত্রে বুহস্পতির যে পঞ্চম একটি উপগ্রহ 

আছে একথা জানান। আড়াই শো বছর পর আরও উন্নততর দৃর্ববীন নির্মাণ, 

সম্ভব হলে শেষে ১৯১৬ সালে এই উপগ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন এডওয়ার্ড 
ভি বারার্ড নামে আর একজন আমেরিকান জ্যোতিবিজ্ঞানী | 

পৃথিবী নয়, সুর্যই গ্রহজগতের কেন্তরস্থলে বিরাজ করছে, মহান জ্যোতির্ধিদ- 
কোপাখনিকাসের আবিষ্কৃত এই তত্ব ইউরোপের অনেক দেশেই তখনও 

স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু এই নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য আমেরিকায় সহজেই গৃহীত 

হয়েছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কোপারনিকাসের এই নতুন তত্ব 

শেখান হত। এমন কি পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মপ্রবক্তা কটন 

মাথেরও বস্টনে তার গির্জার মঞ্চ থেকে উপাসকমণ্ডলীর নিকট এই মতবাদ 

প্রচার করতেন। ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এই কটন মাথের ছিলেন অতিশয় 

গৌড়া এবং এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি ডাইনী বলে বহু 

নিরপরাধ স্ত্রীলাককেও পুড়িয়ে মেরেছিলেন। সমকালীন বহু ধর্মযাঁজকের 

মত কটন মাথেরও নবাবিষ্কৃত অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ব ঈশ্বরের মহিমা ও তার 

অপার স্থ্টি রহন্ত প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করতেন। গির্জার বক্তৃতা মঞ্চ 

থেকে মাথের এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্বন্ধেও একটি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন । 
মাথের সে যুগের বিজ্ঞান-উৎসাহী মান্থষের একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত । এরা 

যেমন ভুয়ো বিজ্ঞান আর কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন, তেমনি প্রাকৃতিক 

ঘটনাবলী সম্পর্কে তীব্র কৌতুহল বশতঃ শিশুর মত সরল বিশ্বাসে অবাধে 
বিচিত্রতম প্প্রাকৃতিক সত্য'ও মেনে নিতেন। কটন মাথের অতি উতৎসাহের' 

সঙ্গে বসন্তের প্রতিষেধক টিকাদানের প্রস্তাব সমর্থন করতেন। রয়েল, 

সোন্ায়িটীর কার্যবিবরণী পড়ে তিনি এই প্রতিষেধক টিকার কথা জানতে. 

পেরেছিলেন। বস্টনের অনেক চিকিৎসক এই টিকাদানের বিরোধিতা করেন । 

টিকার সমর্থক মাথেরের পাঠাগারে জলন্ত বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্ত 
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মাথের তার বিশ্বাসে অটুট রইলেন। ১৭২১ সালে বসম্তরোগ ঘোর 

মহামারীরপে দেখা দিলে জাঁবডিয়েল বয়েলস্টোন নামে স্ব-শিক্ষিত জনৈক 
চিকিৎসক আপনপুত্র, একটি বালক ও দুজন নিগ্রো! ভূত্যকে বসন্তের টিকা 

শদ্রিয়েছিলেন। টিকা বিরোধীদের রোষবহ্ছি থেকে এই চিকিৎসকটিকে রক্ষা 

করবার জন্ত কটন মাথের তখন তীর বাড়ীর চারদিকে পাহার1 বসানোর' 

ব্যবস্থা করেছিলেন । 

প্রথমদিকে সাধারণভাবে আমেরিকাঁন বিজ্ঞান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ ভাবে 

ছিল সত্য। আমেরিকায় তখন ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষার কোনও স্কুল কলেজ 

ছিল না। অধিকাংশ চিকিৎসককেই প্রধান চিকিৎসকের অধীনে 
শিক্ষানবিসী করে ডাক্তারী বি্যা আরম্ভ করতে হত। চিকিৎসা বিদ্যার 

উপাধি গ্রহণের জন্য খুব কম লোকই যেত ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যালয়- 

গুলিতে । ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষার অঙ্গরূপে কদাচিৎ শবব্যবচ্ছেদে করা হত। 

অনুপ্রাণিত কলেজ শিক্ষকের দল অ্যারিস্টটলের অবৈজ্ঞানিক শারীরস্থানিক 

তত্ব অনুযায়ী ছাত্রদের শারীরস্থান বিদ্যা শিক্ষা! দিতেন । 

আমেরিকার প্রথম পেটেন্ট ওষুধ টাসকারোরা রাইস ১৭১১ সালে 

প্রস্তত হয়। যক্ষা বোগের দাওয়াই হিসাবে এই পেটেন্ট ওষুধটি বিক্রি করা 
হত। এর পর থেকে এমনি ধরনের পেটেণ্ট ওষুধে দেশ ছেয়ে যেতে থাকে । 

এখনও এদেশে তার জের মেটেনি। চিকিৎসক ও তাদের শিক্ষানবিসবর্গ. 
নিজেদের “আবিষ্কৃত” নান] বিচিত্র ভেষজ ও মৃতসঞ্জীবনী বিক্রয় করতেন । 

সাদৃশ্তমূলক ভেষজের দ্বারা রোগ চিকিৎসায় মান্তষের অগাধ বিশ্বাস ছিল। 
এই ধরনের চিকিৎস। ব্যবস্থা অনুযায়ী দেহের রোগগ্রস্থ বা ঘন্ত্রণাপীড়িত 

ংশের অন্গরূপ উপাদানে তৈরি অর্থহীন, অকেজে! ওঁষধের ব্যবস্থাপত্র 

দেওয়া হত। এমনি ব্যবস্থাপত্রগুলি একটির বিধান ছিল এই ধরনের £ 

সর্ব প্রকার পাল জরে, জর আসবার আগে রোগীর নখ কেটে, কাটা নখের 

টুকরোগুলি একটি ন্যাকড়ার পুটুলিতে বেঁধে, পুটুলিটা জলের টবে রাখা 

একটি পাঁকাল মাছের গলায় বেঁধে দাও । পাকাল মাছট। মবে গেলে রোগী: 

সেরে উঠবে। 

জীবাণু ছার! যে রোগ সংক্রামিত হতে পারে একথা তখন কেউ ভাবতে 

পারত না। শরীরের পুষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান তখনও 
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মানুষের অজ্ঞাত। শরীর ও তার কার্ধপ্রণালী মান্ষের কাছে সম্পূর্ণ 

রহম্তজনক | এ অবস্থায় দেশের মৃতুাহার যে ভয়াবহ হবে, তাতে আশ্চর্য 

হবার কিছু নেই। আশ্চর্ষের বিষয় হল চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থযতত্ব সম্বন্ধে 

এমনি বিপুল অজ্ঞতা সত্বেও বহুলোক বেচে থাকত । ১৬২৪ সালের আগে" 

লগ্তন কোম্পানি আমেরিকায় বসবাসের জন্য ১৪০০০ লোক পাঠিয়েছিল । 

তার মধ্যে ১৩০০০ লোকই পথে ও সমুদ্রবক্ষে রোগ পীড়িত হয়ে বা বিরূপ 

আবহাওয়ার দৌরাত্মে মার যায়। ১৭১১ সালে একবার যখন ৩০৮৬ জন 
যাত্রীকে আমেরিকায় পাঠান হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে ৮৫৯ জন পথে মার! 

যায়। পাল তোল! জাহাজে বিশাল আটলান্টিক সমুদ্র পার হওয়া! ছিল 

অতিশয় মারাত্মক ব্যাপার। খুব কম লোকই এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রযাত্রার 

ধকল সামলাতে পারত । এসময় জাহাজে চরম খাগ্ভাভাব দেখ। দিত। 

ক্ষুধার যন্ত্রণায় পাগল হয়ে তখন যাত্রীদ্লকে ইছুর মেরে খেতেও দেখা গেছে । 

কোন কোনও ক্ষেত্রে ক্ষুধিত যাত্রীর দল নরমাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করেছে। 

আবার নতুন দেশে পৌছেও স্বস্তি নেই। সেইখানেও বেঁচে থাকার ভরসা 

খুবই কম। কটন মাথেরের ষোলটি সন্তানের মধ্যে ন'টিই শৈশবে মারা 
যায়। 

পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা ও পঠনপাঠনের প্রতি কিছুটা 

মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল এ সময়ও । কনেটিকাটের গভনর জন উইনথেোপ 
(জুনিয়ার ) পদার্থ বিজ্ঞান ও পরসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা কার্য চালানোর 
যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন এবং রসায়ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার 

স্বাপন করেছিলেন। এই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে এলেন চার্লস্ মটন। 

আমেরিকার নবাগত বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি প্রচার করলেন, রবার্ট রয়েল, 
আইজ্যাক নিউটন, উইলিয়াম হার্ভে ও গ্যালিলিও প্রবতিত নতুন বিজ্ঞান । 
মর্টন কমপেনভিয়াম ফিজিকা (00209617010) ঢ17551০৪0 ) নামে একখানি 

বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচন1! করেছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে গ্রন্থখানি 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হত। এরস্থানে স্থানে ভূল তথ্যে পূর্ণ, তার 
উপর পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগে এতে নিষ্ঠার সঙ্গে আরিসটুটলের রীতি 

অনুস্থত হুয়েছিল। তবু এই বইটি বিজ্ঞানজগতের যে সব বিস্ময়কর আবিষ্কার 
ইউরোপকে আলোড়িত করে তুলেছিল, তার প্রতি আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল । 
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আমেরিকাবাসীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনের স্থবিধার জন্য, কটন মাথের 
১৭২১ সালে সমকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ধসার, “দি ক্রিশ্চিয়ান 

ফিলজফার, এ কনেকসন অব ষি বেস্ট ডিস্কভারিজ ইন নেচার উইথ 

রলিজিয়াস ইমপ্রভমেণ্টস্ (70060001508 75119500155 ৪ 

০০911600102 0: 002 70256 015০0৬21015 1) 80016 10 1০11510585 

11701010520901705 ) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম যে 

জাকালে৷ তাতে সন্দেহ নেই। তা হলেও এই গ্রন্থেই আমেরিকায় প্রথম 
নিউটনের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক 

ঘটনাবলী সম্পকে“ মাথেরের নিজন্ব কতকগুলি পর্যবেক্ষণের বিষয়ও এতে 

আলোচিত হয়েছিল। এই সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী অনেক ক্ষেত্রেই মাথেরের 

নররূগী ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বিরৃত করা হয়েছিল। কারণ 

মাথের বিশ্বান করতেন, ঈশ্বর মান্থষেরই মত গুণাগুণ ও আকৃতি বিশিষ্ট। 

আমেরিকার বিজ্ঞানের এই আদিপবেই লণ্ডনের রয়েল সোসায়িটা স্থাপিত 

হয়। এই সময় ইংল্যাণ্ডে দ্রুত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার লাভ ঘটছিল। 

নব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভাটির অন্যতম মূল উদ্দেশ্ত ছিল কতকগুলি বাস্তব 
সমন্যার সমাধান করা। শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের ফলে ইংল্যাণ্ডে এক 

নৃতন অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্বোক্ত সমস্াগুলি উদ্ভব হয়েছিল এই নতুন 
অর্থনীতি থেকে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তখন এই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে 

বার করা অপরিহার্ধ হয়ে দ্লাড়িয়েছিল। যন্ত্রপাতি ও কামান নির্মাণের জন্য 
তখন তার চাই আরও আরও অধিক পরিমাণে ধাতুর যোগান। তার জন্য 

প্রয়োজন হয়েছিল থনি থেকে ধাতুশিণ্ড উত্তোলনের উন্নততর পদ্ধতি 

উদ্ভাবনের । নতুন তৈরি কারখানাগুলির জন্য চাই নতুন শক্তির উতৎ্স। 

রয়েল সোসায়িটির সভ্যগণ তত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় বড় যে সব আবিষ্কার 
করেছিলেন, তার অনেকগুলির মূলেই ছিল এই বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর 

তাগিদ । বয়েল, হুক, হাইজেনস, ও ফ্রামস্টীডের অনেক বৈজ্ঞানিক 

পরীক্ষ1 নিরীক্ষাই বাস্তব সমস্যার আশু সমাধান প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত। 

নিউটনের আবিষ্কারগুপি বিশ্বের চিত্তলোকে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্ট 

করেছিল। তার বিখ্যাত স্ুত্রগ্তলি সম্বন্ধে একথা প্রায়ই বল1 হয়ে থাকে ফে 

এগুলি সমাজ জীবনের বাস্তব সমস্তার সঙ্গে যোগন্থত্রহীন প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর 

বিস্ময়কর কীতি। কিন্ত নিউটনের এই ষুগাস্তরকারী আবিষ্কারগুলির পিছনেও 
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ঘে বাস্তব সাযাজিক সমস্তা সমাধানের তাগিদ ছিল তা লক্ষ্য করাযায়। 

তিনি সমকালীন সামাজিক পটভূমির প্রতি সম্পূর্ণ উদ্দাসীন দুজ্ঞেপ্সি প্রতিভাবান 

এক নিঃসঙ্গ বিজ্ঞান সাধকমাত্র ছিলেন ন।। বরং একথা বলা চলে যে প্রত্যক্ষ 

ও পরোক্ষভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের ফলেই নিউটন ও তার সম+ 
সাময়িক বিজ্ঞানীদের গ্রহ নক্ষত্রের গতি প্রকৃতির সমন্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে 

'ইয়েছিল। নিউটনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মহাকর্ষ সুত্র তখনকার দ্রুত 

পরিবর্তনশীল কালের প্রয়োজন মিটিয়েছিল। 

নতুন আবিষ্কৃত দেশ ভাঞ্জিনিয়া” নামে যে দেশের কথা হ্যারিয়ট তার 
গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণ 
'অনাবাদী জমি। এখানে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দানের প্রয়োজন ছিল। 

ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোন্তায়িটির উদ্যোগে তখন এই উৎসাহ দানের কাজ 
চলেছিল। এদেশের আদি ওপনিবেশিকদের মধ্যে রয়েল সোসাইটির 

কয়েকজন সভ্য ছিলেন। তাঁর মধ্যে নয়জন ছিলেন মাসাচুসেটস্ বে কলোনীর, 

তিনজন পেনসিলভানিয়ার, তিনজন ভাজিনিয়ার, অধিবাসী । কাঁনেটিকাট, 

রোড আইল্যণ্ড ও ক্যারোলিনার থেকে এক একজন করে সভ্য ছিলেন। এই 
সভ্যদের সাহায্যে রয়েল সোসায়িটি এদেশে বিজ্ঞান চর্চায় উত্সাহ দান 

করতেন, সমিতির মুখপত্র ট্রানজাকসানস্এ ([809800003 ) এদেশের 
বসতিস্থাপনকারী ওপনিবেশিকদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধা্দী ছাপতেন, 

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন ওপনিবেশিক সরকারকে এদেশে বিজ্ঞান 

চর্চায় উৎসাহ দিতে অর্থ সাহায্য মগ্ুর করতে প্রভাবিত করতেন। আদিপর্বে 

এদেশে বিজ্ঞান চর্চার সুত্রপাত হয় মূলতঃ ইংলগীয় বিজ্ঞানের অংশরূপে। 
তৃষা থেকে বীয়ার তৈয়ারী কর চলে কিনা সে বিষয় পরীক্ষাঁকার্ধ চালাতে 

জন উইনথেণপ ( জুনিয়ার) কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইংলাগ্ডের রয়েল 

সোসায়িটি । বিজ্ঞানী উইনথেশপ তার পরীক্ষা কার্ধের ফলাফল জানিয়েছিলেন 

সমিতিকে । দশ বছর পর এই রয়াল সোসায়িটিতেই জন ক্লেটন তার পরীক্ষা 

কার্ধের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। কোন ধরনের জমি তামাক 

চাষের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী তা নির্ধারণ করতেই তিনি এই বৈজ্ঞানিক 

পরীক্ষা! কার্ধ চালিয়েছিলেন। ১৭৩৩ সালে সাতানায় জেমম ওগলিথেপ 

যখন প্রথম জনপদ স্থাপন করেন ( জঙ্জিয়। প্রদেশে ইউরোপাগত অধিবাসীদের 

এটি প্রথম উপনিবেশ) তখন সেখানে যাতে “উদ্ভিদ ও কৃষি বিজ্ঞানের 
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ব্উন্নতিকল্লে* দশ একর জমিতে একটি পরীক্ষামূলক বাগিচ৷ প্রতিষ্িত হয় 
এসেদ্দিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন। 

রোয়ানোক দ্বীপে হ্যাবিয়টের আগমনের পর থেকে দেড়শ বছর পর্স্ত 

"আমেরিকার বিজ্ঞান সাধনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে। নতুন নতৃন বৃক্ষলতা ও পশু প্রাণী সম্পর্কে ক্রমবদ্ধমান জ্ঞানভাগ্ডার 

বৃদ্ধি করতে এর] সাহাষ্য করেন। ১৭৩৭ সালে লিনেয়াসের “জেনার! 

প্রানটারায? (32012. 51215091007 ) প্রকাশিত হবার পর আধুনিককালের 

সুসম্বদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জন্ম হয়। উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানে লিনেয়াসের 

প্রবতিত দ্বিপদ শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ পদ্ধতি ইংলগ্ডের চেয়েও এদেশে 

ঢের বেশী আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। হ্বারিয়ট আমেরিক1 থেকে সংগ্রহ 

করে এনেছিলেন পশুপাখীর বিবরণী ও নমুনা, জন হোয়াইটের আক আটাশটি 
প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর চিত্র ছিয়াশি জাতের পাখী, এবং বহু সংখ্যক 

নতুন গাছগাছালি। এরপর প্রায় ুশ বছরু পর, ১৭৬৬ সালেও বিখ্যাত 

প্রকৃতিবিদ লিনেয়াস সার] পৃথিবীর দু'শ দশটির বেশী স্তন্যপায়ী প্রাণীর বর্ণনা 

দিতে পারেননি । এব যধ্যে আটান্তরটি প্রাণীর বর্ণনা আবার তিনি সংগ্রহ 
করেছিলেন আমেরিকার 'প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের লেখা থেকে । যে সাতশ" 

নব্বইটি বিভিন্ন ধরনের পাখী তিনি পঞ্ভীভূক্ত করে গেছেন তার অন্তত 
একটির বর্ণনা আমাদের দেশের আধি প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের লেখা থেকে 

নেওয়া । 

আমেরিকান বিজ্ঞানের প্রথম দেড়শ বছর বহুলাংশে এদেশের আদি 

প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাহিনী । এই নতুন দেশের বিপুল উদ্ভিদ ও প্রাণী 
সম্পদ প্রবলভাবে তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ষিৎসা জাগ্রত করে তুলেছিল। 

তবু ব্যাপারট!? ছিল এর চেয়েও বেশী কিছু । সত্য বটে এ সময় 

আমেরিকায় কোনও বিখ্যাত তত্বীয় বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেননি, পদার্থ 

বিজ্ঞানের বিখ্যাত কোনও পরীক্ষা কার্ধ সংঘটিত হয়নি । কিন্তু তুললে চলবে 

না যে সে সময় এই নতুন মহাদেশের প্রত্যন্ত ভাগে সামান্য কিছু সংখ্যক 

মানুষ শুধু বসতি স্থাপন করেছিল। নতুন দেশে আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর 

গ্রামে তার। তখন সদ] বিব্রত । এ কাজেও আবার পুরানো পৃথিবীর 

কুসংস্কার ও ভুয়ে! বিজ্ঞান এসে বাধা স্ট্টি করছিল। 
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এর মাঝেই বিজ্ঞান আমেরিকায় ধীরে ধীরে শিকড় গাড়ছিল। ১৫৮৫ 

সালে হারিয়ট যে অঞ্চল জরীপ করে এসেছিলেন, তা, যেখানে একদা বিরাট 

শিল্পবাণিজ্যের পত্তন হবে এমন কয়েক একর অনাবাদী জমিই শুধু ছিল না। 

এ অঞ্চল একদা এক সমৃদ্ধিশালী দেশের অঙ্গরূপে পরিগণিত হবে, এখানে* 

বিজ্ঞান সাধন! যথাকালে প্রসার লাভ করবে, এবং এখানকার উর্বর মৃত্তিকায় 

বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সতেজে বর্ধিত ও ক্রমান্বয়ে ফুলে ফলে বিকশিত 

হয়ে উঠতে থাকবে--এমনি এক অত্যুজ্জন ভবিষ্বৎ অপেক্ষা করছিল এই 

ভূখণ্ডের জন্ত | 
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হারিয়ট আমেরিকার জীবতত্বের চর্চা শুরু করবার পর থেকে দেড়শ বছর 

পর্যন্ত তার অন্তগামী প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর দল একান্ত নিঃসঙ্গ ভাবে জীবতত্তের 

চর্চা করে যান। আমেরিকার বাইরে বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে যোগাযোগ 

বলতে ছিল লগুনের রয়েল সোসায়িটি ও ইউরোপের কয়েকজন খ্যাতনাম! 

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তীারদ্দের সংযোগ। আমাদের দেশের আদ প্রকৃতি- 

বিজ্ঞানীদের অনেকে প্রথম প্রথম একত্র মিলিত হয়ে পরস্পরের গবেষণা ও 

অভিজ্ঞতার ফলাফল নিয়ে আলোচন। করতেন। তাতে তাদের গবেষণাকার্ধ 

ও সেই সম্পঞ্িত নবাবিষ্কুত তথ্যেব আদানপ্রদ্দান ঘটত । অনেক সময় 

তার] কয়েকজনে মিলে একত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চালাতেন। ১৬৩৬ সালে 

হার্তার্ড কলেজ, ১৬৯৩ সালে উইলিয়াম ও মেরি কলেজ এবং তার কয়েক 

বছর পর ইয়েল কলেজ স্থাপিত হবার পর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারের আরও 

স্থসংহত প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ততর হল। তবুও আমাদেখ প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের 

আরুও ঘন ঘন একত্র মিলিত হয়ে পরম্পরের মধো জ্ঞান ও তত্বের আদ্দান- 

প্রদান করবার আরও ভাল ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। 

শীঘ্রই এই প্রয়োজন মেটাবার পথ হল। উনিশ মাস ইংলগ্ডে কাটি; 

তখন সগ্ভ দেশে ফিরে এসেছেন বেঞ্ামিন ফ্রাঙ্কলিন। তখন ত্বার বয়ন 

মাত্র উনিশ বছর । সেই বয়সেই দেখা করেছেন রয়েল সোসায়িটির কযেক- 

জন সত্যের সঙ্গে। ১৭২৭ সালে (এই বছরই নিউটন মারা যান ) ফ্রাঙ্কলিন 

তাঁর পরিচিত অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের একত্রিত করে জান্টো নামে একটি 

ক্লাব; গড়লেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচন। 
৩ 
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ও ভাবের আদানপ্রদদানের দ্বারা মানসিক. উৎকর্ষ সাধনের জন্ত ক্লাবের 

সভ্যগণ লরাইখানা, নিজেদের বাড়ী বা মাঠে-ময়দানে মিলিত হতেন। 

প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে সভাগণ এক এক জন এক একটি প্রশ্ন 

উত্থাপন করতেন। লকলে তা নিয়ে আলোচনা করতেন, চিস্তা করতেন। 
শুরুতে ক্লাবে ছিল মাত্র এগারো জন সভ্য । ছোট্ট এহ ক্লাব হতে 

কালক্রমে এক মহতী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । সভ্যদের জাতি ও ধর্ম-বিদ্বেষ 

যাতে ক্লাবের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য ভাবী সভাদের 

এই মর্ধষে শপথ গ্রহণ করতে হত যে ধর্ম বা পেশা নিহিশেষে তারা সব 

মানুষকেই সমান ভালবেসে থাকেন, বিতর্কমূলক কোনও মতবাদ পোষণের 

জন্য কারো যাতে কোন ক্ষতি না হয় বা সৃনাম বা সম্পত্তি নাশ না ঘটে সেদিকে 

তারা দৃষ্টি রাখবেন। সবশেষে তাদের ঘোষণা করতে হত যে তার] সতোর 

খাতিরেই সত্যকে ভালবামেন, নিরপেক্ষ ভাবে তারা সত্যান্ুুন্ধান, সত্য গ্রহণ, 

ও সত্য প্রচারের চেষ্টা করবেন। ক্লাবের সভ্য হবার এই চারটি যোগ/ত! 

অতি হুসভ্য নীতিসম্মত, বিচক্ষণ ও আধুনিক মনোভাবপূর্ণ। এগুলি 

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা বেগ্তামিন ফ্রাঙ্কলিনের স্থৃতীক্ষ মনীযা ও দৃরদুষ্টির স্বাক্ষর 

ৰগন করছে। 

জান্টোর সভ্যগণ ক্লাবঘরে নিজের নিজের বইপত্র এনে রাখতেন। 

অন্য সভ্যগণও এই সব বইপত্র বাবার করতে পারতেন। র্লাবঘরের 

জন্য আরও নানান ধরনের বই কেনার জন্য ফ্রাঙ্কলিন চাদা তুলতেন। 

ংগৃহীত অর্থ দিয়ে লণ্ডন থেকে বই আনাতেন। এই ভাবে ক্লাবে স্থায়ী 
একটি পাঠাগার স্বাপিত হল। এখান থেকে সভ্যগণ প্রয়োজন মত বইপত্র 

ধার নিয়ে পড়তে পারতেন। এইটিই “উত্তর আমেরিকার প্রথম সাধারণ 

পাঠাগারের জনকণ। 
জাণ্টে! প্রতিষ্ঠার চার বছর আগে বেঞ্ামিন ফ্রাঙ্কলিন বস্টন হতে পালিয়ে 

আসেন অপেক্ষাকৃত উদার ও সংস্কারমুক্ত ফিলাডেলফিয়া শহরে। বস্টন 
শহরের অধিবাসীদের গোৌঁড়াগ্্রির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তাকে 

শহর ছাড়তে হয়েছিল। বস্টনে তার সভাই জেমস, “নিউ ইংল্যাণ্ড কুরাণ্ট” 

(৩০7 চ7051204 0081:81)6) নামে একখানা সংবাদপত্র সম্পারদন। করতেন । 

এইটি আমেরিকার প্রথম উগ্র বিকুদ্ধবাদী সংবাদপত্র । €েমস তার এই 

পত্রিকায় গ্রবল-গ্রতাপ কটন মাথের ও ০কলভিন-পশ্থীদের বিকদ্ধে জেহান্ব 
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ঘোষণ! করেছিলেন। তখন কেলভিন-পন্থীদের সংখ্যা কমে এলেও তখনকার 

দিনে এ ছিল খুবই দুঃসাহসের কাজ। এই জেহাদ থেকে কাগজে মাথের 

ও জেমসের হেল ফায়ার ক্লাবের তরুণ সভ্যদের মধো প্রচণ্ড মসীধুদ্ধ শুরু 

হয়েছিল। তার শেষ পরিণতি দাড়িয়েছিল জেমসের কারাদগু । জেমসের 

বদলে তখন ফ্রাঙ্লিন কাগজে সম্পাদনার ভাব নিলেন। তখন তার বয়স 

সতেরো বছর। 

জাণ্টে। প্রতিষ্ঠার পরের বছর ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়াতে ছাপাখানার 

ব্যবসা খোলেন। শীঘ্রই “ইউনিভারসলি ইনস্ট্রীকটর ইন অল আর্টস আ্যাণ্ড 

সায়েন্সেস ঃ আযাণ্ড পেনমিলভানিয়া গেজেট” নামে কাগজখান। তিনি কিনে 

নেন। এটির নতুন নাম রাখলেন “দি -পেনসিলভানিয়া গেজেট” । এটি 
“দি সাটারডে ইভিনিং পোস্ট” নামে এখনও চলছে। 

মুদ্রণ ব্যবসায়ের সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিন একটা দোকান চালাতেন। এখানে 

দ্বেবোর। রিড কড মাছ থেকে লটারী টিকিট সব কিছুই বিক্র করতেন; 

দেবোরা রিডকে ১৭৩০ সালে তিনি বিবাহ করেছিলেন । ছাপাখানা ও 

দোকান চালান ছাড়াও আরও অনেক রকমের ব্যবসা চালাতেন ফ্রাঙ্কলিন। 

“পুওবু রিচার্ডদ আলম্যানীক"' নামে একখানা পঞ্জিকা সংকলন করে তিনি 

প্রকাশ করতেন। বইখানাএ হাজার হাজার কপি বিক্রি হত। কয়েকটি 

কাগজকলের জন্য টন টন ছেড়া ন্যাকড়াও কিনতেন তিনি । উপনিবেশের 

সবত্র এমনি কয়েকটি কাগজকল স্থাপনে সাহায্য করছিলেন তিনি । 

পেনসিলভানিয়ার গভর্নর কীথের কাছ থেকে নোট ছাপবার একটি সরকারী 

ৰণ্টাকঈও পেয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। নিউ ইয়র্ক সিটি, চার্ললটন এবং কিংসটনে 

(জ্যামাইক1) নিজের ছাপাখানার শাখা খুলেছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে 

ফ্রা্থলিন আমেরিক। উপনিবেশের ফ্রীয্যাসনদের গ্রাণ্ড মাস্টার নির্বাচিত হন। 
চার বছর পর তিনি পেনসিলভানিয়৷ আযাসেম্লীর (বিধান সভ]) ক্লার্ক 

নির্বাচিত হুন। এর কিছুকাল পর ফিলাডেলফিয়ার পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত 

হন। এই পদ্দ লাভ করায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
চালানোয় তার অনেকখানি স্থবিধা হয়েছিল । 

সর্ববিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা, চমৎকার সাধারণ জ্ঞান, তীক্ষু বুদ্ধি এবং 

লোকের কাছ থেকে কাজ গোছানোর অনাধারণ ক্ষমতার বলে ফ্রাঙ্ছলিন 

উপনিবেশের পর্বন্ মূল্যবান ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন & 



টু আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

এমনি অতিশয় সক্রিয়ভাবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বৈজ্ঞানিক 

গবেষণার কাজ চালানোর সময় পেতেন তিনি খুবই কম। তবু এই সব 

কাজকারবারে জড়িয়ে থেকেও এসময় তিনি জাণ্টোর সভায় আগুন সঙ্গদ্ধে 

একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, এবং একটি স্টোভ আবিষ্কার 
করেছিলেন। এই স্টোভটি ফ্রাঙ্কলিনের প্রথম আবিষ্কার । মিতব্যয়িতার 

প্রতি ফ্রাঙ্কলিনের ছিল প্রথর দুষ্টি। অপচয় তিনি ঘ্বণা করতেন। এই 
স্টোভটি আবিষ্কারের পিছনে প্রেরণা ছিল যেমন উপনিবেশবাসীদের প্রয়োজন, 

তেমনি তার এই মিতব্যয়িত গ্রীতি ও অপচয় রোধের বাসনা । সে সময় ঘর 

গরম রাখার জন্য ঘরের অগ্রিকুণ্ডে (ফায়ার প্লেসে ) কাঠ পুডিয়ে যে আগুন 

জালান হত, তাতে বেশীর ভাগ তাপই ঘরের মধো আসতে পারত না, 

চিমনি দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পডত। জামানী ও হল্যাণ্ড থেকে আগত 

কিছু সংখাক অধিবাসী সেখান থেকে নতুন এক ধরনের স্টোভ (উনান ) 

সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এতে তাপ চিমনির বাইরে ছড়িয়ে পড়ত না বটে, 

কিন্তু ঘরের বদ্ধ বাতাস ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকত । ফ্রাঙ্কলিনের স্টোভটি 

ছিল ঢালাই লোহার তৈরি ; এটি অগ্নিকুণ্ডের ( ফায়ার প্রেসের ) মাঝে বসানো 

হত। অবাধ বিশুদ্ধ বারু চলাচলের ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে এটি নিিত 

হয়েছিল। 

এই স্টোভ আবিষ্কারের একবছর পর, ১৭৪৩ সালে ফ্লাঙ্কলিন নানা ধরনের 

কাজের মাঝেও সময় করে তার পুরানো ক্লাব জান্টোকে পুনরায় সক্রিয় 

করে তোশার ভার নেন। ক্লাবটা ইতিমধ্যে বেশ খানিকট নিচ্ছি 

হয়ে পড়তে চলেছিল । পুনর্গঠিত হবার পর ক্লাঝটির নাম হল দি আমেরিকান 
ফিলজফিক্যাল সোসায়িটি। টমাস হপকিন্ন হলেন এর প্রেসিডেন্ট, ফ্রাঙ্কলিন। 

সম্পাদক । সমিতিতে আদি সদন্যদের কয়েকজনও ছিলেন £ পেনসিলভা নিয় 
স্প্রীম কোটের মহযোগী বিচারপতি কোলম্যান; রৌপ্যকার ফিলিপ সি 
ভূগোলবিদ উইলিয়াম পারসনস্, এবং কাচের মিস্ক্ি এবং স্বয়ংশিক্ষিত গণিত বিদ্ 
টমাস গডফ্রে। 

সোসায়িটির ছয়জন নতুন সদস্যদের একজন ছিলেন ডাঃ টমান্ বড । 
এইট চিকিৎ্সকপ্রবর ও ফ্রাঙ্থলিন-- এর] দুজনে একত্রে মিলে ১৭৫১ সালে 

. পেনসিলভানিয়া হাসপাতাল স্থাপন করেন। এটি উন্মাদের চিকিৎসার: 

দন্ত স্থাপিত আমেরিকার. প্রথম. হাসপাতাল । অন্যান্থ। সদস্যদের মধে? 
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ছিলেন উদ্ভিদতত্ববিদ জন বাট্রণম, বিজ্ঞানী পিনিয়াস বণ; মেকাঁনিক 
€ ন্ত্রী) সামুয়েল রোডস) নিউ জার্সির প্রধান বিচারপতি রবার্ট মরিন; 
পিটার জেঙ্গারের বিখ্যাত বিচারে তার: পক্ষাবলম্বনকারী জেমস আলেক- 

জাগ্ডার এবং পরবর্তী কালে আরও অনেকে সদস্তরূপে সমিতিতে যোগদান 

করেন। 

বিজ্ঞানের একট! অতি কঠিন ও মৌলিক প্রশ্নের উত্তর তখন কিছুতেই 

খুঁজে পাচ্ছিলেন না বিজ্ঞানীরা । তড়িৎ জিনিসটা ঠিক কি বস্ত? প্রশ্নটা 

বহু পুরাতন। যেদিন মিলটাসের থালেস লক্ষ্য করেছিলেন যে একখপ্ড 
আম্বার ঘসলে তা শুকনো পাতা বা খড়ের টুকরোর মত হালক] জিনিম 

আকর্ষণ করতে পারে মেই দ্রিন থেকেই বনু জিজ্ঞান্ত মন এই প্রশ্নটা নিয়ে 

নাড়াচাড়া করেছে । অন্যান্ত অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন ধর্ষণের সাহায্যে 

অন্যভাবেও বিছ্যুৎ উৎপাদন করা চলে। পশুলোমের সাহায্য গালা ঘষলে, 

রেশমবস্ত্র দিয়ে কাচ ঘষলে এঁ জিনিসগুলিও হালকা বস্ত আকধণ করে। তা 

€দখে অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, কাচের সঙ্গে যুক্ত তড়িতের 

এবং গালার সঙ্গে যুক্ত তড়িতের কোনও সম্পর্ক আছে কি না? 
এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে গিয়ে কতকগুলি পরীক্ষার বাবস্থা করা 

হয়েছিল। পশুলোম ঘষা একটি গালার দণ্ড রেশমের সথতোয় ঝুলানো ছোট 

সোলার বলের নিকট আনা হল। আশ্চর্য ঠেলা খেয়ে বলটি অমনি দূরে 

সরে গেল, অর্থাৎ সেটি বিকধিত হল । তারপর সিন্কে ঘষ1 একট1 কাচদণও্ড বলটির 

কাছে আনা হল। বলটি কাচ দগুটির দিকে আকবিত হল। )এই 

ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করে পরীক্ষাকারীদের মনে হল তড়িৎ সম্ভবতঃ দুই 

ধরনের । প্যারিসের ছা ফে এদের নাম দিলেন যথাক্রমে কাচিক (৬1:০9) 

ও লাক্ষিক (9310093) তড়িৎ । একে বলা হত বিছ্বাতের ভুই-তরল তত্ব । 

ইন্তিধ্যে কাচের বড় ঘর্ষণযন্ত্র নিমিত হল। এগুলির সাহায্যে মোটা 

মোট] বিদুৎ স্ফুলিঙ্গ হুষ্টি করা যেত, এবং বিভিন্ন বস্ততে তড়িৎ সঞ্চারিত করা 

ধেত। বন্ধুবান্ধবদের প্রমোদদানের চমৎকার থেলন! হিসাবে অনেকে 

এগুলির প্রতি আকষ্ট হলেন। ভ্রাম্যমাণ সথের বিজ্ঞানীর] স্থির-বিছ্বাতের এই 

তাজ্জব কাগ্ডকারখান] দেখাতে নানা ধরনের আজব:কল বানিয়ে সারা 

ইউরোপে ফেরি করে বেচতে লাগলেন । এই আজব কলের ভেক্ষিবাজি দেখে 

ইউরোপের লোকে একেবারে আশ্চ্ধ হয়ে যেত! একট! নতুন যন্ত্র এই সময় 
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এই লব ভেক্ষিওয়ালাদের খুব কাজে লেগেছিল।. বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনেও 

এটি সাহাষ্য করেছিল আরও বেশী। যন্ত্রটা প্রায় একই সঙ্গে ১৭৪৫ সালে 
আবিষ্কার করেছিলেন ই. ফন ক্লীস্ট নামে পমেরানিয়ার একজন পাদ্রী সাহেব 

এবং লীডেনের পিটার ভ্যান মুস্চেনক্রক । এই নতুন ঘন্ত্রটি এখন লীডেন জার 

নামে খ্যাত। ১৭৪৬ সালের প্রথম দিকে নবাবিষ্কৃত এই যন্ত্রটি স্থির-বিছ্বাৎ 

সম্পকিত পরীক্ষা কার্ষে ব্যবহৃত হতে থাকে । 

কাচের নল পিক্কের দ্বার ঘষলে বিদ্যুৎ উত্পাদন করে। সেই বিছ্যুৎ 

লীডেন জারে জম] করে বাখা হত। জারে জমানো! এই তৃরি পরিমাণ বিছ্যুৎ 

বেরিয়ে আসবার সময় বড় বড় স্কুলিঙ্গ স্থষ্টি করত। মানুষের সংস্পর্শে এলে 

মানুষ প্রচণ্ড শক খেয়ে লাফিয়ে উঠত। এই জমানো বিছ্বাতের স্ফুলি্গ দিয়ে 

ছোট মুরগী পুড়িয়ে মারা হত, মাংসের ফালি ৰলসানে৷ হত, কোহলে আগুন 
ধরানো হত, আগুনের শিখা নিভিয়ে দেওয়া হত, ছোট নদীর অপর তীরে 

বিদ্যুতের শক সঞ্চারিত করা হত, এবং অন্ধকারে অপার্থিব আলোক সৃষ্টি করা 
হত। এই সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। তখন 

পর্যন্ত আমেরিকার অধিবাীদের আমেদেপ্রমোদের একমাত্র উৎস ছিল মেলা, 
চায়ের আসর, ঘোড়দৌড় ও মাঝে মাঝে এক-আধটি পীপ শো। বিছ্যাতের 

ভেল্কি দেখানো বাজিকরের] এখানেও এ সব ভেক্কিবাজি দেখাতে লাগল এবং 

তাদের এসব মজাদার কল এখানে অসংখ্য আমদানী হতে লাগল। 

ব্যবসা উপলক্ষে ফ্রাঙ্কলিনের প্রায়ই বস্টনে যেতে হত। একবার এমনি 

বস্টনে চলেছেন ফ্রাঙ্কলিন। পথে দেখতে পেলেন এক জায়গায় ডাঃ এ, 

ম্পেনসার নামে এক ব্যক্তি বিছ্যুত্যস্ত্রের ভেক্কি দেখাচ্ছেন । লোকটি সঙ্ 

স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে। ফ্রাঙ্কলিন থামলেন। দেখতে লাগলেন লোকটির 

কাণ্ডকারখানা। তীর কোঁতুহল শুধু লোকটির বিছ্যাৎকলের আজব ফিকির 

নিয়ে নয়। তার চেয়েও বেশী কিছু । কারণ লোকটির এ মজাদার বিদ্যুৎ 

ভেল্কিকলে ছিল এমন কতকগুলি ব্যাপার, ফ্রাঙ্কলিনের মনে হুল, যেগুলির 

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রয়োজন । তিনি শুনেছিলেন শহরের গরীবদের 

বিনামূল্যে দেখিয়ে আনন্দ দেবার জন্য রোড আইল্যাগুস্থিত এক ঘড়ির 

নির্মাতা একট] বৈদ্যুতিক যন্ত্র বস্টনে এনেছেন। লোকটির নাম উইলিয়ম 
ক্লাগেট। বন্টন থেকে বাড়ী ফেরবার পথে ফ্রাঙ্ছলিন নিউপোর্টে নেবে 

ক্লাগেটের সঙ্গে দেখা করে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনণ করলেন। 
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ফাঙ্কলিনের বয়স তখন চল্লিশ। এখন তিনি যথেষ্ট ধনী। কিছু কিছু 
বাবসা ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এখন আত্মনিয়োগ করতে 

পারেন। পিটার কলিন্নকে লিখলেন তীকে এমনি ৫্বছ্যতিক যন্ত্রপাতি 
পাঠাতে । এই পিটার কলিন্সন ছিলেন লগুনের একজন মিল মালিক। 

প্রকৃতি-বিজ্ঞানী জন বাট্রণামের বিজ্ঞান চর্চায় ইনিই জঅহায়তা করতেন । 
ফ্রাঙ্কলিনের সাধারণ পাঠাগারের জন্য লগ্ন থেকে বইপত্র কিনে পাঠাতেনও 

ইনিই | পরবর্তী বই-এর চালানের সঙ্গে কলিন্সন পাঠালেন একটি 
তড়িৎ নল। রেশম খণ্ডের সাহায্যে ঘষে এতে বিদ্যুৎ উত্পাদন করতে হত। 

নলটি পাঠিয়ে কলিন্সন লিখেছিলেন, “আপনার হাতের সমান মোট তিনফুট 

লম্বা একটা নল ।” 

নিছক একঙন সখের বিজ্ঞানী ফ্রান্কলিন। তিনিই এখন কতকগুলি 
রোমাঞ্চকর আবিষ্কার করতে লাগলেন। সেই বছরই ১১ই জুলাই তারিখে 

তিনি কলিন্সনকে লিখেছিলেন ষে বিছ্যাতের ব্যাপারে তিনি কতকগুলি 

বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, “যেগুলি আমার কাছে নতুন মনে হয়। প্রথম 

হল ছু'চালো বস্ত্র বিদ্বাৎ স্ফুলিঙ্গ টেনে নেওয়া ও উদগার করার ক্ষমতা ।” 

তিনি ও টমাস হপকিনস্ ছুজনে মিলে স্থকৌশলে একটি পরীক্ষার বাবস্থা করায় 
তডিৎ সম্পকিত এই তথ্যটি ধর! পড়েছিল। একথগ্ড কর্ক লম্বা একটা রেশমী 

স্থতোয় বেঁধে ফ্রাঙ্কলিন তার ঘরের ছাদ থেকে সেটি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। 

তারপর কর্কটিকে তিন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি ধাতুগোলকের কাছে 

এনেছিলেন। ধাতুগোলকটি ছিল ঘর্য-তড়িৎ সঞ্চারিত। একটি অপরিবা হী 

বপ্তর উপর এটি রাখা! ছিল। বিদ্যুতায়িত ধাতু গোলকের কাছাকাছি 

আসতেই কর্কটি ছিটকে দুরে সরে গেল। এমনটিই আশ করেছিলেন 

ফ্রাঙ্কলিন। এরপর তিনি একটি ধাতব ছুঁচ ধাতুগোলকটির খুব কাছাকাছি 

আনলেন, কিন্তু ছুঁচটিকে ধাতুগোলকটিকে স্পর্শ করতে দিলেন না। এবার 
দেখা গেল কর্কটি ধাতুগোলকটির দিকে এগিয়ে আসছে । এবার একটা 
ভৌতামুখ ছুচ দিয়ে এই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখা গেল, ধাতুগোলক 

থেকে বিদ্যুৎ টেনে আনবার জন্য ছুঁচটিকে ধাতুগোলকের আরও কাছে 
আনতে হয়। না হলে ভোতামুখ ছু চটি ধাতুগোলক থেকে বিদ্যুৎ আহরণ 
করতে পারে না, কর্কটিও ধাতুগোলকের দিকে আসতে পারে ন]। 

ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষার ফলাফল লিখলেন, “চু'চের মুখ ধত কম ছুচালে! হবে 
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তার বিদ্যুৎ আহরণ ও বিচ্ছুরণ ক্ষমতা লক্ষ্য করতে সেটিকে গোলকের তত 

বেশী কাছে আনতে হবে 

ফ্াঙ্কলিনের পরবর্তী পরীক্ষা ও তার ব্যাখা ববার্ট এ. বিলিকানের মতে 

“তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব মৌলিক গবেষণা” রেশমী কাপড়ের. 

টুকরো দিয়ে কাচ ঘষলে বিদ্বাৎ উৎপন্ন হয়। এই বিছ্যুৎ কি ঘর্ষণ কালে 

তখনই স্থষ্টি হয়, না রেশমী বন্ত্রের বিদ্যুৎ কাচে সঞ্চারিত হয়? এই প্রশ্নের 

উত্তর খুঁজছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। তিনি জানজেন মোম বিদ্যুৎ প্সিবহণ করে 

না। পুরু একখানি মোমের ফলকের উপর দাড়িয়ে খুব জোরে জোরে একটা 

কাচের নল ঘষলেন। এই ভাবে তার দেহে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল তা 

তিনি মাটির সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি বস্তম্পর্শ করে দেহ থেকে বার করে 

দিলেন। তারপর তিনি তার ছুই বন্ধুকে ছুটি মোমের ফলকের উপর দাড় 

করালেন। একজন কাচের নল ঘষে তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেন। 

অন্য বন্ধুটি সেই নল থেকে বিছ্যুৎ সংগ্রহ করলেন নিজ দেহে। এই ভাবে 

দুই বন্ধুই দেহে বিদ্বাৎ সংগ্রহ করলেন এবং অতি হালকা বস্ত আকর্ণে সক্ষম 

হলেন। দেখা গেল, তৃতীয় এক ব্যক্তি মাটিতে দাড়িয়ে এদের কাউকে 

আল্গুলের গাট দিয়ে ছু'লেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে শক খান। তার উপর, এই 

বিছ্যুৎ্বাহী মানুষ ছুটি মোমের উপর দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় যখন পরস্পরকে 

স্পর্শ করে, তখনও তারা এক অতি জোরালো শক খায় এবং উভয়ের দেহের 

সমস্ত সঞ্চিত বিদ্যুৎ অন্তঠিত হয়। 

ফাঙ্কলিন এবার নিংসন্দেহ হলেন। তীর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন 

ভিনি। ঘর্ষণ কালে তড়িৎ তখন তখনই উৎপন্ন হয় না। সঞ্চারিত হয় 

এক বন্ত থেকে আর এক বন্ততে। ফ্রাঙ্কলিনের মতে সব বস্ততেই তড়িৎ 

বিদ্যমান। তখন তড়িৎকে বলা হত এক ধরনের অতি সুজ্ম তরল পদার্থ । 

সাধারণতঃ সব বস্কতেই এই পদার্থ একট] নির্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থান করে। 

তাতে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনও নির্দিষ্ট বস্তুতে তড়িতের অস্তিত্ব টের পাওয়। 

যায় না। রেশম খণ্ড দিয়ে যখন কাচ ঘষা! হয় তখন কাচে এই তরল 

পদার্থের পরিমাণের হের-ফের ঘটে। কাচ স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক 

পরিমাণে এই তরল পদার্থ লাভ করে তড়িৎ-ধর্মী হয়ে গঠে। হাত বা 

রেশম খণ্ড দিয়ে কাচ ঘষার ফলে সেগুলি এই সুক্ম তরল পদার্থের খানিকট! 

' হারিয়ে তড়িতান্িত হয়ে ওঠে। এই তড়িতান্িত কাচ মাটিতে ছোয়ালে 
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মাটি & বাড়তি স্থক্ম তরল পদার্থ তৎক্ষণাৎ শুষে নেয়। কাচে তড়িৎ-ধর্ম 

সঞ্চারকারী শুক্ম তরল পদার্থের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। ফলে, 

তাতে আর তখন তড়িতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। 

যে সব পরীক্ষার কথ! বলা হল, সেগুলি হাতে-কলমে করেছিলেন 

ফ্রাঙ্কলিন। ১৭৪৭ সালের শরৎকাঁলের আগেই পদার্থের তড়িতাদ্বিত 

হওয়ার কারণ সম্থদ্ধে তিনি তার নিজন্ব সিদ্ধান্তে এসে পৌছাতে পেরেছিলেন । 

পরে এ সঙ্থন্ধে তিনি লিখেছিলেন ( অংশতঃ ): তড়িৎ ঘর্ষণের ছারা হুষ্টি হয় 

না, সংগৃহীত হয় মাত্র। বস্তুতঃ এই তড়িৎ হল এক ধরনের অতি সুক্ষ 

কণিকাবৎ মৌলিক পদার্থ । সব বস্তুতেই এই পদার্থ মিশে, আছে। কাজেই 

আমরা কতকগুলি নতুন শব্ধ পাচ্ছি। আমাদের বলতে হবে খ ধনাত্মক 

ভাবে ( পজিটিভ ) তড়িতায়িত, ক খণাত্মক ( নেগেটিভ) ভাবে। কিংবা 

অন্তভাবে বলা চলে, খ তড়িৎ-যুক্ত, ক তড়িৎ-বিযুক্ত। ফ্রাঙ্কলিন তড়িৎ 

সম্পর্কে এই পজিটিভ (ধনাত্মক ) ও নেগেটিভ (খণাত্সক ) এই আধুনিক 

শবগুলি প্রয়োগ করেন। অড়িৎ যে এক ধরনের তরল পদার্থ, ফ্রাঙ্কলিনের 

এই মতবাদ নিভূল ছিল না। কারণ তার ধারণা ছিল কোনও বস্তুতে 

তডিতরূপী এই তরল পদার্থের মাত্াধিক্য ঘটলে বস্তুটি ধনাত্মক ভাবে (+) 

তড়িতাহিত হয়। স্বাভাবিক মাত্রার ঘাটতি হলে হয় খণাত্মক ভাবে ( -) 

হড়িতাহিত। আবার এই তড়িতরূপী তরল পদ্দাথ যখন কোনও বস্তুতে 

সঠিক মাত্রীয় বিবাজ করে তখন বস্তুটি হয় নিস্তড়িৎ। 

তড়িতের প্ররূতি সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিনের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও কিন্তু 

এই তত্ব ব্যাখা করতে তিনি যে বৈজ্ঞানিক শবমালা সৃষ্টি করেছিলেন 

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোনও বিজ্ঞানীর চেয়ে তা ঢের বেশী আধুনিক। 

ফ্রাঙ্কপিনের মৌলিক চিন্তাশক্তি ছিল এত গভীর ও পরিচ্ছন্ন যে তডিৎ-গ্রকৃতি 

ব্যাখা! করতে গিয়ে তিনি, জডপদার্থ যে তড়িৎ কণিকার সমন্বয়ে সৃষ্টি, 

আধুনিক কালের এই বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রায় কাছাকাছি এসে পৌছেছিলেন। 

তড়িৎ সম্বদ্ধে ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষার প্রায় দেড় শত বৎসর পর ব্যাপকতর 

পরীক্ষার ফলে এখন বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়েছে যে জড়পদার্থ 

ইলেকট্রন (খণ তড়িৎ কণিকা) ও প্রোটন (ধন তড়িৎ কণিকা ) 

সমন্থয়ে গঠিত। ফ্রাঙ্ছলিন যদ্দি অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা 

নাও করতেন তা হলে তড়িৎ সম্থদ্ধে তার এই একটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের 
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স্বন্তই তিনি বিশ্বের সর্বকালের 'অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে শ্বীকুতিলাভ 

করতেন । 

ফ্রাঙ্কলিনের নিকট তত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান ছিল-সমান অর্থপূর্ণ । কারণ 
প্রকৃতির রহম উদ্ঘাটন এবং প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণের কাজে উভয়ই মান্থষের”' 

নিকট সমান অত্যাবশ্যকীয়। ইতিমধ্যে তিনি নিজে ব্যবসা! দেখাশোনার 

কাজ ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান সাধন! ও রাজনীতি চর্চায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ 
করবেন বলে স্থির করেছিলেন । তখন ব্যবসায়ে তার যে আয় হত তা থেকে 

স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যেত। ফ্রাঙ্কলিন নিজেই তার ছাপাখানার ব্যবসাটি 

দেখাশোন! করতেন। ১৭৪৮ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর, এ কাজের ভার 

তিনি ডেভিড হল নামে তাঁর একজন অংশীদারের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে 
তড়িৎ সন্বষ্ধে আরও গভীরতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। এবার তীর 

অনুসন্ধানের বিষয় হল ঘর্ষণ উৎপন্ন তড়িৎ ও ধনসম্প্তি এবং প্রাণনাশ কারী 

আকাশের বজ-বিছ্যুতের সম্ভাব্য সম্পর্ক। 

একাধিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এ ছুটি ব্যাপারের মধ্যকার সাদৃশ্য অনেক আগেই 

লক্ষ্য করেছিলেন। ঘর্ধণযস্ত্রে উৎপন্ন তড়িতের স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে স্যার আইজ্যাক, 

নিউটন আকাশের বিদুৎ ঝিলিকের তুলনা করেছিলেন। ফ্রান্সের রাজ- 

পরিবারের প্ররুতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক আবে জ নোলেও এই সাদৃশ্তের প্রতি 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জার্মানীর উইস্কলার আরও একটু 

এগিয়ে বলেছিলেন £ ঘর্ষণযন্ত্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ এবং আকাশের বজ 
বিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য শুধু তীব্রতায়। কেউ কিন্তু তাদের এই সব ধারণার 
সপক্ষে হাতেকলমে কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি । 

১৭৪৯ পালের ৭ই নবেম্বরের একটি চিঠিতে ফ্রাঙ্কলিন ঘর্ষ-তড়িৎ ও বঞ্- 

বিছ্যাতের মধ্যকার সাদৃশ্গুলি লিপিবদ্ধ করলেন। ছুঁচালো মুখ শলাকায় 

যে ঘর্ষ-তড়িৎ আকধিত হয় তা তিনি পরীক্ষার সাহায্যে প্রদর্শন করেছিলেন । 

এ সম্পর্কে তিনি লিখলেন, ব্যাপারটা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলেও আমরা 

এখনও সঠিক বলতে পারি না। আকাশের বজ-বিদ্যুতেরও এই আকর্ষণী 

শক্তি আছে কিনা- প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য প্রয়োজন ছিল পরীক্ষালব্ক 

প্রমাণ সংগ্রহের । এই উদ্দেশ্তে তিনি একটি কৌশলপূর্ণ পরীক্ষা উদ্ভাবন 
করলেন এবং তদশুষায়ী পরীক্ষাকার্ধ অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হলেন। এইটিই তাঁর 
সর্বাধিক স্থপরিচিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা । 
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ফ্রাঙ্ছলিনের পরীক্ষাটি ছিল এমনি £.বর্যাবাদলের দিনে খুব উঁচুতে একটা. 
ঘুড়ি উড়িয়ে দেবেন তিনি, যাতে ঘুড়িটা গিয়ে মেঘের মাঝে পৌঁছায়। . 
বিছ্যুৎ-ভরা মেঘের স্পর্শ লেগে ঘুড়ির স্থতো বেয়ে বিছ্যুৎধার৷ নেবে আসবে । 
তখন তিনি তার গুণাগুণ পরীক্ষা করবেন। আড়াআড়ি ভাবে ছুটে কাঠ 
একত্র বেধে তার উপর একথখণ্ড সিক্ক টান টান করে সেটে তিনি একখান! 

ঘুড়ি তৈরি করলেন। ঘুড়ির একট! কাঠির গায়ে ছু'চালে মুখ একটা ধাতু- 

তার বেঁধে দিলেন। তারটির আর এক প্রান্ত বাধা রইল ঘুড়ি উড়াবার 

শনের দড়ির সঙ্গে । দড়িটার শেষ প্রান্তে রেশমের স্থতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া 

হল একট] ধাতু-নিষ্বিত চাবি। 

একুশ বছরের ছেলে উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গিয়ে একট চালার 

নিচে অপেক্ষা করতে লাগলেন ফ্রাঙ্কলিন। আকাশ মেঘ-মলিন হয়ে ওঠে, 

এক সময় জলভর] মেঘ থেকে ধারা বর্ষণের পূর্বলক্ষণ দেখা দেয়। ফ্রাঙ্ছলিন 
ঘুড়িটা আকাশে উড়িয়ে দেন। ঘুড়িট মেঘের মাঝে গিয়ে পৌছালে সহসা! 
লক্ষা করলেন হাতে-ধর1 শনের দড়িটার ঝুল ও শেষ প্রান্তের আশগুলি 

টান টান হয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে। যেন আশগুলি পরস্পরকে বিকষিত 

করছে। তাড়াতাড়ি আঙ্গুলের গি'টটা ধাতৃ-নিয়িত চাবিটার কাছে নিয়ে 
এলেন। জোরালো! একট বিছ্যুৎ্-ম্ফুলিঙ্গ দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে 

একটা শকও খেলেন ফ্রাঙ্লিন। ঘর্-তড়ি২ আর আকাশের বজ্বিদ্যুৎ 

যে একই পদার্থ, তার প্রমাণ সত্যই এখন তার হাতে হাতে মিলে 

গেছে। সন্দেহ নেই যে, মেঘের বিদ্যুৎ ছুঁচালো ধাতু শলাকার দ্বারা 

আকধিত হয়। 

মেঘের বিদ্যুতের এই প্রকৃতি আরও ভালভাবে জানবার জন্য তিনি একটি 

কৌশল উদ্ভাবন করলেন। দগুটির পাদদেশে একট] তার বাধা হল। আমার 
ঘরের দরজার বিপরীত দিকের সিঁড়িতে তারটি দুভাগে ভাগ করা হল। 

তাদের ছু প্রান্তে বাধা হল দুটি ঘণ্টা । ঘণ্টা ছুটির মাঝে রেশমের স্থতো 

দিয়ে ঝোলান হল ছোটু একটি পিতলের গোলক । বিছ্যুত্-বাহী মেঘের বিদ্যুৎ 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রবেশ করে সেগুলি বিদ্যুতাহিত করে তৃললে ঘণ্টাছুটি পিতলের 

গোলকটিকে আকর্ষণ করবে। তাতে ঘণ্টা বেজে উঠবে। ঘণ্টার শব্দ 

হলেই ফ্রাঙ্কলিন বুঝতে পারবেন যে পরীক্ষার ফলাফল দেখবার সময় হয়েছে । 

এমনি বিদ্যুতের ঘণ্টার সাহাযো অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রাঙ্কলিন দেখতে 
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পেলেন যে অধিকাংশ মেঘই খণাত্মক ভাবে বিছ্যাতাহিত। তবে মাঝে মাঝে 

ধণাত্মক বিছ্যাতাহিত মেঘও দেখা যায়। 

মেঘমালার বিদ্যুৎ ও ঘর্ষ-তড়িতেব ঝিলিকের অন্যান্য ধর্মের মধোও মিল 

আছে কিনা তা নির্ধারণ করবার সময় এল. এবার । এই পরীক্ষায় ফ্রাঙ্কলিন 

লীডেন জার ব্যবহার করেছিঞ্জেন। এই যন্ত্রটি তিনি খুব ভালভাবে পরীক্ষা 
করে বুঝতে পেরেছিলেন ষে কাচের বোতলের ভিতরের ও বাহিবের পাতে 

থাকে দুই বিভিন্ন ধরনের তড়িৎ আধান। তারই ফলে যন্ত্রটি কাজ করে। 

কোনও তড়িৎ পরিবাহকের সাহায্যে ভিতরের ও বাহিরের পাত যুক্ত হলে, 

তড়িৎ-ক্ষুপিঙ্গ সৃষ্টি হয়। তার ফলে জারটি থেকে সমস্ত তড়িৎ অন্তহিত 

হয়। মেঘবাহী বিদ্বাতের সাহাযো লীডেন জা বিছ্বাতাহিত করার চেষ্ট। 

করে তিনি মফল হলেন। দেখতে পেলেন যে কাচের নল ঘষে পার্চয়া 

তিতের সাহায্যে এই জারে যে সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার সবই উৎপন্ন 

করা চলে মেঘ থেকে আহরিত বিদ্যুতের সাহায্যেও। অতএব, তিনি 

লিখলেন, “মেঘের বিদ্যুৎ আর ঘধণ-স্থ্ট তড়িৎ যে একই তা! সম্পর্ণরূপে 

গ্রমাণিত হল।” 

মেঘের বিদ্যুতের প্রকৃতি নির্ণয়ের এই সব পরীক্ষা যে সাংঘাতিক 

বিপজ্জনক ছিল ফ্রাঙ্কলিন তখন তা বুঝতে পাধেননি। তিনি জানতেন যে 
শুকনা জিনিসের চেয়ে ভিজা জিনিসের বিছ্যাৎ পরিবাহী ক্ষমতা বেশী। কিন্তু 

একথা তখন বুঝতে পারেননি যে ঘুডির শণের দড়ি ষদ্দি খুব বেশী ভিজে যেত 

তা হলে সেই দড়ি বেয়ে নাবা মেঘের বিচ্যতের স্পর্শে তার বিছ্ভাৎ-স্পৃষ্ট হয়ে 

মারা যাবার সন্ভাবন। ছিল। 

নৈদ্ধাতিক তত্ব ও শুত্রের বাবহারিক প্রয়োগে ফ্রাঙ্গলিন ছিলেন সদাই 

তৎপর। নিজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি অবিলগ্গে বাস্তব জীবনে একটা 

গুরুত্ূপূন কাজে লাগানোর পথ দেখতে পেলেন তিনি । গৃহস্থের বাড়িঘর, 

শশ্তগোলা, সরকারী বাড়ি, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ-__-এসব কেন বজপাতে দগ্ধ ও 

ংস হলার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না তার আবিষ্কিত এই বিদ্যুতৎ্-ধর্জের 

জ্ঞান কাজে লাগিয়ে? 

ছুচালো মুখ ধাতৃশলাকার বিদ্যুৎ আকর্ষণ ও নিঃলরণ ক্ষমতা আবিষ্কার 

করতে যখন ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তখনই মানুষের ধনসম্পত্তি 

০৪ প্রাণ রক্ষা করতে ব্জবারক দণ্ডের পরিকল্পনা! তার মাথায় আসে। নিজের 
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বাড়িতেই এমনি একটা বজ্ববারক দণ্ড তৈরী করতে লেগে গেলেন। ছঁচের' 

মত সরু মুখ খাড়া একটা ধাতুদণ্ড নিজের বাড়ীর ছাদে বসালেন। দণ্ডটিতে 
যাতে মরচে না ধরে তার জন্য গি্ট করে দেওয়া হয়েছিল । সেই সঙ্গে 

বিছবাৎ অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে সেটিকে ঝুঁড়ী থেকে বিধুক্ত করে দেওয়া 
হয়েছিল। খাড়৷ ধাতুদণ্ডের সঙ্গে একটি তার বেঁধে সেটির শেষ প্রান্ত ভিজে 

মাটিতে পুতে দিলেন। বজ্র ভূপাতিত হবার সময় খোজে অবচেয়ে সেরা 

পরিবাহক মাধ্যম । কাজেই তার বিছ্যুৎ-ধারা ধাতুদণ্ড ও তার বেয়ে মাটিতে 

নেবে আসবে । বাড়ীখান! তাতে বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার হাত থেকে 

রেহাই পাবে। 

তারপর এই বজবারক দণ্ডের আরও উন্নতি সাধনের কথা তার মনে এল। 

ধাতুদগুটির গায়ে কিছুদূর অন্তর অন্তর ছু'চালো মুখ ছোট ছোট ধাতৃশলাকা.. 

এটে দিলেন। এই বজ্রবারক দণ্ শুধু মারাত্মক ধ্বংসলীল। স্থষ্টি কারী বজাগ্রি- 

বিছ্যুৎ্ই মাটিতে টেনে নাবাবে না, ছোট ছোট ছু'চালো মুখ ধাতুশলাকাগুলি 

বারুমগুলের বা মেঘের স্ির-বিছ্যুৎ ধীরে ধীরে শুষে নিতে থাকবে । এতে 

বাধুমগডলে বা মেঘে স্থির-বিছ্যাতের পরিমাণ বেড়ে তা ধ্বংসাত্মক বজরূপে দেখ 

দেবার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে ন1। 

অনেক দিন থেকেই ফ্রাঙ্কপিন ছিলেন আধুনিক মানুষ । বিদ্যুতের ' 

প্রৃতি 'ও বজ্বারক দণ্ড--এ দুটি আবিষ্কার তিনি ঝান্চ প্রকাশকের মত তার 

বধপঞ্জীব কাটতি বাড়ানোর কাজে লাগান। কারণ তার এই বর্ষপঞ্জীতেই 

তিনি এ ছুটি বিষয়ের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বাহত এই কারণেই তিনি 

তাঁর বধপঞ্জী প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ চার মাস অপেক্ষা করেছিলেন তীবু 

এই আবিষ্কারগুলির ফলাফপ প্রকাশ করতে । না হলে ১৭৫২ সালের জুন 

মাসে বজরিছ্যতের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যেদিন তিনি আকাশে তার সেই 

বিশ্ববিখ্যাত ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন, তার পর থেকে সেই বছরেরই ১৯শে 

অক্টোবর, যেদ্দিন পেনমিলভানিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞাপনের দ্বাপা তিনি 

তার এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন-_-এই দীর্ঘ সময় ভার এ সম্বন্ধে 

সম্পূর্ণ নীরব থাকার কারণ ব্যাখ্যা করা মুস্কিল। পেনমিলভানিয়া 

গেজেটের এই বিজ্ঞাপনে তার পুয়োর রিচার্ড ইমপ্রভভ-এর কথা উল্লেখ করা 

হয়েছিল। এই বর্ষপঞ্ীতেই ( পুয়োর রিচার্ড ইমপ্রুভড, ১৭৫৩ ) সর্বপ্রথম তার' 

বজবারক দণ্ড সম্পর্কিত সুম্পষ্ট বিবরণী প্রকাশিত হয়। ছত্রিশ পৃষ্ঠার এই. 
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-বর্ষপঞ্জীর শেষের দিকের ছিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল “বামগৃহাদি 

বঙন্্পাতের হাত হতে কি ভাবে রক্ষা করা যায়” নামে ১৮ লাইনের নিবন্ধটি । 
এই পরীক্ষা ফলাফল গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই ফ্রাঙ্কলিন তীর এই 

প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে দেরী করেননি । তিনি কি নিয়ে পরীক্ষা করছেন 
কতা তীর বন্ধু ও পরিচিত মহল সব সময়ই জানতেন । নিজের মতবাদ ষে 

নিল ও কার্ধকরী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হতে পারার আগে তার 

গবেষণার ফলাফল ও আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করতে ছিধাগ্রস্ততার জন্য 

তিনি এসব তথ্য গোপন করে যাননি । ছুঁচালো মুখ ধাতুশলাকার উপর 
বিছ্যুতের প্রভাব সম্পকিত তার পরীক্ষার বিষয়ে পরে তিনি লিখেছিলেন । 

এগুলি সম্বন্ধে তার কিছুট! সন্দেহ থাকলেও তিনি এই পরীক্ষাগুলির 

ক্লাফল গ্রকাশ করেছিলেন এইজন্য যে, “একটি খারাপ সমাধান পড়েও তার 

ত্রুটি ধর) পড়ে অনেক সময়। প্রতিভাবান পাঠকের মনে একটি ভাল 

সমাধানের উদয় হতে পারে ।” 

উপনিবেশবাসীর1 বিপুল সংখ্যায় ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত এই বজ্রবারক দণ্ড 

নিজেদের গৃহশীর্ষে স্থাপন করতে লাগলেন । এর জন্ত কোনও পেটেপ্ট খরচ 

দেবার প্রয়োজন হত না। যে কোন গৃহস্থই কোন বিশেষজ্ঞ না ডেকে বা 

মুল্যবান যন্ত্রপাতির খরচ বহন না করে নিজের বাড়ীতে এই বধ্জরবারক দণ্ড 

স্থাপন করে ফেলতে পারতেন। 

এই বজ্ববারক দণ্ডের খবর ইংলগ্ডে গিয়েও পৌছাল। ১৭৫২ সালের ১৯শে 

অক্টোবর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর এই বজরবারক দণ্ডের কথা এক চিঠিতে লিখে 

পাঠালেন কলিন্সনকে। তিনি ছিলেন রয়েল সোসায়িটির একজন সভ্য । 

সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত নন এমন একজন লোকের পক্ষে এই ছিল সমিতিতে 

গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রেরণের একমাত্র পথ । 

এই চিঠিখানি ১৭৫২ সালের ২১শে ডিসেম্বর রয়েল সোসায়িটির সভাদের 

সভায় পড়া হল। শেষ পর্বস্ত সভ্যগণ ফ্রাঙ্ছলিনের আবিষ্কৃত বিছ্যৎতত্বের 

যথার্থতায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন। দুবছর আগে ফ্রাঙ্থলিন যখন বজ্বিহ্যুৎ 

ও ঘর্ষ-তড়িতের সাদৃষ্ঠ প্রমাণ করতে তার পরীক্ষার কথ' প্রবন্ধাকারে লিখে 
পাঠিয়েছিলেন তখন তারা হেসেছিলেন। প্রবন্ধটি সমিতির মুখপাত্র 
স্রানজাকসনস ছাপতে অন্বীকার করেছিলেন। এবার তারা অতিষ্রত 

এই আমেরিকাবানী বিজ্ঞানীর প্রতি তাদের অতীত প্রাশ্চিত্ত করলেন 
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স্বার এই নতুন গবেষণামূলক প্রবন্ধটি তারা অবিলম্বে সমিতির মুখপত্র 
ছাপলেন। তাকে রয়েল সোসায়িটির সভ্য-শ্রেণীভৃক্ত করে নেওয়া হল। 

ষ্টার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে তার অনুমতি চাওয়। পর্ষস্ত অপেক্ষা করা 

স্ছল না। 

অনতিবিলম্বে উপনিবেশবাসীদদের দেখাদেখি ইংলগুবানীরাও গৃহশীর্ষে 

বজ্রবারক দণ্ড স্থাপন করতে লাগলেন। কিন্তু বাফুমণগডলের বিদ্যুৎ টেনে 

নেবার পক্ষে গোলমুখ শলাকার চেয়ে ছু চালো মুখ শলাকার উপযোগিতা ষে 

অধিকতর, এবিষয়ে ইংলগ্ডের অনেক বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন । 

রয়েল সোসায়িটির হলঘরে, রাজসভায় এবং সরাইখানায় এ নিয়ে বিতর্ক চলতে 

থাকে । শেষে ১৭৭২ সালে ইংরাজ সরকার প্রশ্টির মীমাংসার অনুরোধ 

জানান। পারফ্রিটে একটি নতুন সরকারী বারুদ ঘর তৈরি হচ্ছিল। বাস্ত- 
বিদগণ জানতে চাইলেন, বজ্রপাতের হাত থেকে বারুদ-ভাগ্ডার বক্ষা করতে 

সবচেয়ে উপযোগী হবে কোন ধরনের বজবারক দণ্ড। এবিষয় অনুসন্ধান 

করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হল। ফ্রাঙ্কলিনসহ কমিটির 

চারজন সদন্য ছুঁচালো মুখ দণ্ডের সপক্ষে অতি জোরালো! ভাবে মত প্রকাশ 

করলেন। সমিতির পঞ্চম সদস্য বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পী বেঞ্জামিন উইলসন 

গরিষ্ঠ মতের বিরোধিতা করে গোল মুখ বা থোবড়া মুখ শলাকার সপক্ষে 

মত প্রকাশ করলেন। ব্যাপারটিকে জে. জে. টমসন বলেছিলেন ছু'চালো, 

ও চ্যাপ্টার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ এবার রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রসারিত হল। 

বেঞ্ামিন উইলসন ইংলগ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 

তার উপর তিনি ফরাসী এবং নিজের আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের উগ্র 

ত্বভাবের জন্য বিরক্ত হয়েছিলেন । তীর চোখে ফ্রাঙ্কলিন একজন বিদ্রোহী । 

ইংলগ্ডেশ্বরও এই “ছুঁচালো-চ্যাপ্টার” বিতর্কে ষোগ দিলেন। তিনি রয়েল 

সোসায়িটির সভাপতি স্যার জন প্রিংগলকে গোপনে বললেন, গোলমাথা 

বজ্ববারক দণ্ড সমর্থন করতে । প্রিংগল সবিনয়ে জানালেন, সম্্রাটকে খুশী 
করতে পারলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, "্রকৃতির নিয়ম 

ও কার্ধপ্রণালীর পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা তার নেই ।” শোনা যায় এই উদ্ধত 

উত্তর শুনে ইংলগ্ডেশ্বর এত কুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি স্যার জনকে বলেন, 

'আপনার পদত্যাগ করাই উচিত। প্রিংগল পদত্যাগ করেছিলেন। সম্রাট 

'তৃতীয় জর্জ দমলেন$ না। নিজের মত চালু করতে যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
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এই অবাধ্য অনিচ্ছুক বিজ্ঞানীদের তা সমঝে দেবার জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ 

কিউ প্যালেসের উপর থেকে ছু চালে মুখ বজ্রবারক দণ্ড অপসারিত করে তার 

জায়গায় থোবড়া মুখ দণ্ড স্থাপন করলেন। ফ্রাঙ্কলিন ইংলগ্ডেশ্বরকে চটাতে 

পারেন না। আবার বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাপারে কোনরূপ আপস করতেও 

তিনি প্রস্তত নন। অতএব ইংলগ্ডের রাজনীতিতে এই বিবাদ-বিসন্বাদ চলার 

সময়ে তিনি নিঃশবে নেপথ্যে সরে গেলেন । 

ছয় বছরেরও কম সযয়ের মধ্যে ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণায় 

কতকগুলি বিখ্যাত অবদান রেখে যান। পরবর্তীকালে অবশ্য এবিষয়ে আর 

নতুন কোনও কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি, বা এমনি ধরনের কোন বিরাট 

বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। তবু তার বাস্তবদশী 
ব্যবহারিক ও দার্শনিক মন এবং মৌলিক চিন্তাশক্তি নানান প্রারুতিক 

ঘটনাবলীর রহন্তোদঘাটন প্রয়াসে সদ] ব্যাপৃত থাকত। তড়িৎ বিজ্ঞানে তা 

বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলি প্রচারিত হবার এক বছর যেতে ন! যেতেই তিনি 

আর একটি নতুন যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এটি হল আমেরিকার ভেষজ বিজ্ঞানে 

পরিচিত প্রথম সহজ নমা ক্যাথিটার নল। এই বছরই তিনি কাঠ, রেশম, 

রৌপ্য এবং অন্যান্ত ধাতুদ্রব্য ও চীনামাটির তৈজসপত্রের আপেক্ষিক তাপ 
পরিবহণ ক্ষমতা নিয়ে তিনি গবেষণ] শুরু করেন। এই গবেষণার তিনিই 

পথিকুৎ। এই গবেষণার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন 

যে কাঠের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুবই কম, কাজেই রূপার চা পাত্রের 

( টি পটের ) কাঠের হাতল থাকাই বাঞ্চনীয় । 

এরপর অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে ফ্রাঙ্কলিন সপুত্র যান ইংলগ্ডে, কেমৃত্রিজ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক জন হ্যাভলের সঙ্গে দেখা করতে। 

এখানে তারা তরল পদার্থের বাম্পীভবনকালীন তাপক্ষয়ের বিষয়টি নিয়ে 
কতকগুলি পরীক্ষা চাঁপালেন। পরীক্ষার ফলাফল লক্ষ্য করতে করতে 

বাম্পীভবন ও তাপক্ষয়ের মধ্যকার কার্ধকারণ সম্পর্কের এবং তার ব্যবহারিক 

প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে কবুতে ফ্রাঙ্কলিন অবাক হয়ে ভেবেছিলেন 

“নিগ্রোদের দেহ থেকে শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশী ম্বেদ নির্গত হয় বলেই কি তারা 

শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশী রৌন্রতাপ সহা করতে সক্ষম হয়? তার ধারণা হয়েছিল 
ঘাম শুকিয়ে যাবার সময় দেহের তাপমাত্রা কমে আমে । এই ধারণা সতা- 

কনা নির্ধাগণ করতে তিনি নিজের দেহের উপর পর্বস্ত পঞ্জীক্ষ। চালিয়েছিলেন ।, 
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ফ্রাঙ্কলিনের বয়ম ধখন তিগ্লান্ন বছর তখন তিনি রিচার্ড পাকারিজের 

শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শুনতে পান। অগ্রিদগ্ধ হয়ে মারা. যান রিচার্ড 

পাকারিজ। এই ইংরাজ ভদ্রলোক বিভিন্ন আকারের জলপূর্ণ কাচপাত্রে 
গঠিত একটি বা্ঘন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। জলপিক্ত অঙ্গুলি দিয়ে বিভিন্ন 

পরিমাণ জলপূর্ণ কাচের গ্লীসের প্রান্ত ছুয়ে মধুর সথরলহরী স্থষ্টির পদ্ধতি 
একশ বছর ধরে ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের জানা ছিল। এই পুরাতন 

পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত রিচার্ড পাকারিজ আবিষ্কৃত নৃতন বাছ্যযন্ত্রটির কার্ধ- 
কারিতার প্রদর্শনী ফ্রাঙ্কলিন রয়েল সোসায়িটির একটি সভায় দেখতে 

পেয়েছিলেন। দেখে তিনি ভাবলেন, এর চেয়ে আরও উন্নত, এবং ঘনসন্গিবিষ্ট 

ক্ষদ্রাকৃতি বাগ্যন্ত্র তিনি নির্মাণ করতে পারবেন, তাতে আরও বিভিন্ন 

ধরনের স্থুর স্ট্টি কর! চলবে। কতকগুলি কাচের গোলক তৈরি করিয়ে. 

সেগুলির কেন্দ্রস্থলের ফুটোর সাহায্যে একটা লোহার টাকুর গায়ে বসালেন। 

টাকুটা! ঘোরালে তার গায়ে আঁট! কাচের গোলকগুলিও ঘুরতে থাকে । এ 

সময় আঙ্গুল দিয়ে এই ঘুরন্ত গোলকগুলি বাজিয়ে পরিপূর্ণ তিন পধায়ের 

স্বর অষ্টক রচনা করতে পেয়েছিলেন তিনি। ফ্রাঙ্লিন এই বাছ্যন্ত্রটির 
নাম দিয়েছিলেন “আর্মনিকা”, এবং অতি দক্ষতার সঙ্গে এটি তিনি বাজাতে 

শিখেছিলেন। 

জলের উপরিভাগের উপর তেলের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণ! 

চালিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। এজন্য ছড়ির ফাপা খোলের মধ্যে তেল পুরে 

তিনি বেড়াতে বের হুতেন। বাধটি বছর বয়সে তিনি মীসকের বিষক্রিয়ার 

মারাত্মক ফল সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। লেড কম্পাউণ্ডের (মীসক যৌগিক) 

বিষাক্ত প্রকৃতি থেকেই যে এই বিক্রিয়ার ফল দেখা দেয়, গবেষণার ফলে 

এই তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। গভীর নদীনাল৷ অপেক্ষা অগভীর 

নদীনালায় নৌকা কেন অধিকতর শ্থগতিতে চলে, এ বিষয়ে পরীক্ষাকার্ধ 
ও গবেষণার ভার নিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। এই বছরই, তিনি তার 

পরীক্ষার ফলাফল শ্তার জনপ্রিংগলের কাছে পেশ করেন। জলযান চলাচল 

সম্পর্কে হাইড্রোভাইনামিকসের (জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ সংক্রান্ত শক্তি 

বিজ্ঞান) কতকগুলি সুত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এই সুত্রগুলির 

পরীক্ষা করতে একটি মডেল নৌক1 ও মভেল খাঁল তৈরি করেছিলেন । 
ফ্রাঙ্ছলিন নিষ্কতবাসী পেশাদার বিজ্ঞানী বা গবেষক ছিলেন না। 
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অনেকগুলি টৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই তিনি করে গেছেন সক্র্রিমভাবে রাজনীতিতে 

ংশ গ্রহণের সময়ই । প্রগাঢ বুদ্ধিমান, কর্মতৎ্পর, মাজিতরুচি, নিভীক, 

মনুষ্যচরিজ্রের স্থৃতীক্ষ বিচারক ফ্রাঙ্কলিন সমকালের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত 
অধিকার অর্জনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

১৭৪৮ সালে তিনি ফিল্সাডেলফিয়ার সিটি কাউন্সিলের ( পৌর প্রতিষ্ঠানের ) 

সদন্য নির্বাচিত হুন। ছুবছর পর সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন 

পেনসিলভানিয় বিধান সভার সদস্ত। এই পদ্দে তিনি পর পর চার বছর 

পুননির্বাচিত হন। ১৭৫৭ সালে পেনসিলভানিয়া বিধান পরিষদ তাকে 
পেনমিলভানিয়ার স্বত্বাধিকারী পেন পরিবার ও ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে রাজ-কর 

সম্পকিত বিরোধ মীমাংস। প্রচেষ্টায় ইংলগ্ডে পাঠালে শুরু হল তার কূটনৈতিক 
জীবনের । এই অধ্যায় চলেছিল তার দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষ পর্ধন্ত। 

ফ্রাঙ্কলিনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাই শুধু আমেরিকাকে সম্বদ্ধই 
করেনি, তার বিম্ময়কর প্রতিভার প্রচণ্ড প্রভাব উপনিবেশবাসীদের সাংস্কৃতিক 

চেতনাও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। আটলান্টিকের এপারে এই নতুন পৃথিবীতে 

যে সব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তরঙ্গ উঠত, তার প্রায় সবগুলিরই মপ্যমণি 

ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। প্রকৃতির নহস্থান্থসন্ধানে তার অদম্য কৌতুহল ও উত্সাহ 
অন্যকে উদ্দধ করত । বহু লোককে তিনি বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন । 

আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির ইতিহাসে দেখা যায়, এই সমিতির 

কর্ণধারবূপে, প্রকৃতি রাজ্যের সাধারণ সমস্তাগ্ুলির আলোচনাকলে তিনি 

সভামমিতি, সফর, প্রকল্প, পত্রালাপ এবং আথিক সাহায্যের দ্বারা উপনিবেশের 

বহু প্রতিভাদশপ্ত বিজ্ঞানী মনীষা একত্র করেছিলেন। ফ্রাঞ্চলিন চাগবার 

লগ্ডনের রঞ্জেল মোসায়িটির কর্ম পরিষদের সদন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন । এই 

রয়েল সোসাক্সিটির সাহায্যে তিনি ইউরোপের বিজ্ঞান সাধনা ও বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কারের প্রতি আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন । বহু আমেরিকান 

বিজ্ঞানীকে রয়েল সোমাফিটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে নেবার জন্য সুপারিশ 
করে তিনি তাদের এ সমিতির সভ্যপদ সংগ্রহের স্থবিধা করে দেন এবং 

আমেরিকায় ধীরে ধীরে যে বিজ্ঞানের পরমার লাভ ঘটছে সে বিষয়ের 

প্রতি ইউরোপবাধীদ্দের সচেতন করে তোলেন। তারই চেষ্টায়, লিনেয়াস, 

লাভাপিয়ার, বাফন এবং ব্যাঙ্কস সহ ইউরোপের বিজ্ঞান জগতের খ্যাতনাম। 

ব্যক্তিদের নাম আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির প্লর্ধায় তালিকা -ভূক্ত 
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হয়। বাম্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে জল তোল চলে কিন? সে বিষয়ে পরীক্ষা ও 

গবেষণা চালানোর জন্য তিনি ক্রিস্টোফার কোল্সকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। 

জারেড এলিয়ট কৃষি বিজ্ঞানের পরীক্ষায়, বিটেন-হাউস জ্যোতিবিজ্ঞানের 

গবেষণায়, কোলডেন উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্পকিত গবেষণায় ফ্রাঙ্কলিনের কাছ 

থেকে সাহাষ্য পেয়েছিল। জন বারট্র্টমকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায় 

রোয়। প্রথম চীনদেশীয় রেউচিনি লতা, স্কচ ক্যাবেজ (ক্কটল্যাণ্ডের 

বাধাকপি ), এবং কোলরাবির (এক ধরনের বাধ] কপি, শালগমাকৃতি 

কন্দমূলঘুক্ত ) বীজ । 

তড়িৎ সম্পর্কে ফ্রাঙ্কপণিনের গবেষণালন্ধ আবিষ্কারগুলি ব্যতীত ১৭২৭ সালে 

তার জাণ্টে! প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৭৯০ সালে তা মৃত্যু পর্যন্ত, এই সময়ের 

মধ্যে আমেরিকায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপ কোনও মৌলিক আবিষ্কার ঘটে 
নি। তবু এই সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বেড়ে চলেছিল, বিজ্ঞানীরা আরও 

দুরূহ জটিল ও বুহত্তর সমন্তাগুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। আমেরিকান 
বিজ্ঞানীর! নিজেদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্বন্ধে চেতন হয়ে উঠছিলেন। 

যে*ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, উইলিয়াম রিটিংগ্রইসেনের বংশধর 
জ্যোতিব্দি ডেভিড রিটেনহাউস পদার্থ বিজ্ঞানেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 

আবিষ্কার করেছিলেন। এই উইলিয়াম রিটিংগুইমেনই ১৬৯০ সালে উত্তর 
আমেরিকার প্রথম কাগজকল স্থাপন করেন। ১৭৮১ সালে রিটেনহাউস 

চুষ্ধক সম্বদ্ধে একটি মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ আধুনিক কালেগ 
বিচারেও এখনও সত্য । তিনি একটি ধাতুনিশ্িত তাপষন্ত্র ও বায়ুর আর্দ্রতা 

পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। সৌর জগতের একটি যান্ত্রিক মডেলও 
তিনি নির্াণ করেছিলেন। হাতল ঘোরালে এই যান্ত্রিক মডেলের গ্রহগুলি 

শিভুল বৃত্তপথে সুর্য প্রদক্ষিণ করে চলত। ১৭৮৬ সালে আলোক রশ্মি 

অপবর্তনের (122:006101) একটি যন্ত্র (গ্রেটিং) তিনি নিষ্জাণ করেছিলেন 

এবং অপবর্তনের ব্যাপারটা নিউটনের আলোক প্রকৃতিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা 

করার চেষ্টা করেছিলেন। জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনোফার 

আলোক রশ্মির অপবর্তন সম্পকিত গবেষণার ত্রিশ বছর আগেই রিটেনহাউস 

এই বিষয় নিয়ে গবেষণ1 করে গেছেন। সাধারণতঃ এ জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী 

ফ্রনোফারই আলোক অপবর্তনের এই ঘন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে মনে 

করা হয়ে থাকে । 



৩৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

গ্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্যান্য চিন্তাশীল ছাত্রের আলোক, তাপের প্রকৃতির 

মৌলিক সমশ্তাবলী এবং নভোচারী গ্রহনক্ষত্রপুঞ্জের গঠন-প্রকৃতি গবেষণা 
ও অনুসন্ধান শুরু করলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বন্ধু, চিকিৎসক ও 

উত্ভিদবিজ্ঞানী ক্যাডওয়াল্লাডার কোলডেন, আলোক ও বর্ণ, এবং বস্তর গতি” 
ও অভিকর্ষের কারণ সম্বন্ধে ছুটি গবেষণামূলক" নিবন্ধ লেখেন [ (1) [327 

810. 001015, 81) [1)0011গ 11000 0102 01010010155 01 ৬1991 100002, 

(2) [01158610001 00০ 8156 580525 0: 1%1001010 11) 11906217, 2100 

০600. 02056. 0. 00:2%168600]1 এই শেষোক্ত নিবন্ধে তিনি 

ষে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছিলেন, অনুরূপ মতবাদ প্রায় একশ 

বছর আগে প্রচার করে গিয়েছিলেন জ্যাকব বারনৌলি। ইউরোপে 
নিউটনের শিশ্তবর্গ কোলডেনের এই নিবন্ধ পরম আগ্রহের সঙ্গে পাঠ 

করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, তারা “আমাদের 

আমেরিকাঁনদের” কাছ থেকে আরও জানতে চায় । 

১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কংগ্রেস ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের 

জন্য ফ্রাঙ্লিনকে ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন । নয় বছর ফ্রান্মে ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। 

বিজ্ঞানী হিসাবে তার খ্যাতি এ দু দেশের মধ্যে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়েও বেশী 

হ্ন্যতর সম্পর্ক বজার রাখতে কম সাহায্য করেনি। ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের 

সভার আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। এখানে তিনি স্থমেরু 

জ্যোতি সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অপরূপ 
প্রাকৃতিক দৃশ্যটির সঠিক ব্যাখ্যা করেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর মতে 

আবহমগ্ডলের ভর্ধলোকে বায়ুর পরিমীণ অতি ক্ষীণ হওয়ায় এখানে আংশিক 

নির্বাততার অবস্থা দেখা দেয়। এই আংশিক নিবাত অঞ্চলে কিচ্ছুরিত 

বিদ্যুৎ কণিক। এসে পড়াতেই এমনি বিস্ময়কর জ্যোতিগ্রভ1 দেখ দেয়। 

জীবনের শেষ বছরগুলিতে ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্টলের কাছে এই বলে অনুষোগ 

করেছিলেন যে “প্ররুতির কার্ধকলাপ সম্বন্ধে গবেষণা করবার উপযুক্ত 

অবসর ও শক্তিসামর্থ্য পাচ্ছেন ন11” পরে ১৭৮৫ সালে উন-আশি বছর 

বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে জন ইনজেনহাউম নামে আর একজন বিথ]াত 

বিজ্ঞানীকে লেখেন £ অবশেষে তিনি এখন “মুক্ত পুরুষ”, আবার বিজ্ঞান 

সাধনায় লিপ্ত হবার জন্য প্রত্তত। বিজ্ঞানে অবিচ্ছিন্ন অন্রাগ সত্বেও তিনি 

কখনও দেশসেবা থেকে বিরত হননি । ১৭৮৭ সালে তিনি সংবিধান 
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পরিষদের ( 00725008001058] (00105606100 ) প্রতিনিধি নির্বাচিত হুন। 

এই পরিষদের লদশ্যরপেই তিনি দেশসেবার শেষ স্বাক্ষর রেখে যান। 

এর তিন বছর পর, চুরাশি বছর বয়সে হ্বল্লকালীন রোগভোগের পর 
ফিলাডেলফিয়াতে মৃত্যু হয় ফ্রাঙ্কলিনের | যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের প্রতিনিধি সভা! 

সরকারী ভাবে তীর মৃত্যুতে "শোক প্রকাশ করেন। মৃত্যু সংবাদ ফ্রান্সের 
জাতীয় পরিষদে পৌছালে শোক প্রকাশ করতে উঠে মিরাবিউ সথেদে বলেন, 
প্রাচীনকাল হলে আকাশের বজ্র ও বিশ্বের উতপীড়কদের দমনে সক্ষম এই 

মহান পুরুষের উদ্দেশ্টে পুণ্য যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হত | উত্তরকাল সত্যই 

ফ্রাঙ্কলিনের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিল । কিন্তু তা এক ভিন্ন ধরনের 

যজ্ঞবেদী | 



॥ ৩ ॥ 

উদ্মাল কুপান্র 

€ ১৭৫৯-১৮৩৯ ) 

নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে বিজ্ঞানের মন্থর গতি 

আমেরিকা হ্বাধীনতা লাভ করার অল্প কিছুকাল পর দুজন বিজ্ঞানী 
ও বাজনৈতিক দার্শনিক এদেশে আসেন বসবাস করবার জন্য । তাদের 

একজন হলে অক্সিজেন আবিষ্কারক জোসেফ প্রিস্টলে, আর একজন হলেন 

টমাস কুপার। আমেরিকার নতুন প্রজাতন্ত্র তখন যেটুকু বিজ্ঞানচর্চা চলছিল 

তা! এই ছুই মনীষীকে কেন্দ্র করে। প্রিন্টলে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি- 

লাভ করেছিলেন। জেফারসনের মতে কুপাঁরকে বিধাতা এমন এক বিরাট 

পুরুষরূপে স্ট্টি করা স্থির করেছিলেন “যাকে পরিচিত বিদগ্চজন মননশক্তি 

ও পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্ধিতীয় পুরুষ বলে স্বীকার করবেন । 

কুপারের জন্ম হয়েছিল লগুনের বেশ অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে । 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্য, আইন, ভেষজবিজ্ঞান ও প্রককৃতি- 

বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে উনিশ বছর বয়সে তিনি সেখান থেকে গ্রবেশিক! 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত স্বীকৃতি পাঠ করতে অন্বীকার করে 

তিনি বিশ্ববিদ্ভালয় পরিত্যাগ করেন। স্বাতকের উপাধি গ্রহণ করা আর 

তার হয়ে উঠল না । এর কিছুকাল পরই তিনি বিবাহ করলেন। তরুণীস্ত্রী 

ছিলেন উত্তরাঁধিকারম্থত্রে পাওয়া বেশ কিছু ধনসম্পন্তির মালিক তিন বছর 

ধরে কুপার ওকালতি করলেন। ছাব্বিশ বছর বয়মে তাকে দেখা গেল 

ম্যাঞ্চেম্টারের “সাহিত্য ও দর্শন সমিতির? সক্রিয় সন্তরূপে। তিনি এই 

বৈজ্ঞানিক সংস্থাটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। জন ডালটন এই সমিতির 

অন্যতম স্দস্ত ছিলেন। কোয়েকার সম্প্রদরায়-তৃক্ত এই স্কুল মাস্টারই 
পরমাণুবাদ প্রচার করেছিলেন। 



টমাস কুপার ১ 

অনতিবিলদ্বে কুপার রাজনীতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন । 

মাঞ্েস্টারের সহিত্য ও দর্শন সমিতিতে তিনি বেসরকারী শাসনের ভিত্তি 

(02 ঢ:9009161025 [639200156 00০ চ00005906101, 0 01511 

(05610010810) সম্পর্কে একটি স্ুচিস্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। মানুষের 

কতকগুলি জন্মগত অধিকারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন কুপার, তাই সাধারণ মানুষের 

বৈষয়িক উন্নতিকল্ে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে 

গেছেন। তিনি জোরের সঙ্গেই বলতেন, "রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের 

অধিকার আসে জনসাধারণের কাছ থেকে 1, 

ইংল্যাণ্ডের উদ্বারনৈতিকগণ ফরাণী বিপ্লবের প্রতি সহান্গভৃতি-সম্পন্ন 
ছিলেন। উদারপন্থীদের সঙ্গে মিলে ফরাপী বিপ্লবের প্রতি সহান্ভূতি প্রদর্শন 
করে কুপার কমন্স সভার প্রভাবশালী সদশ্ত এডমাঁও বার্কের সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়ে 

বসলেন। বার তার “ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে চিন্তা” ঘ০০০610153 02 0])2 

[250178600. 17) 181০6) নামক গ্রন্থে বিপ্লবের সমর্থনকারীদের তীব্র 

আক্রমণ করেছিলেন। কুপারের বয়ন তখন মাত্র একত্রিশ বছণ্ন। একটি 

পুম্তকা প্রণয়ন করে তিনি বার্কের এই আক্রমণের জবাব দ্দিলেন। এই 

পুস্তিকায় তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন ষে ১৭৮১ সালে রাজ্রোহী বেঞামিন 

ফ্রাঙ্কপিনের সঙ্গে তার অননুমোদিত পত্রালাপ ইংল্যাণ্ডের রিভোলুশন 

সোসায়িটির ফরাসী জাতীয় পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপের চেয়েও অধিক 

নিন্দনীয়। তিনি আরও জানান যে বার্ক আমেপিকার বিপ্লবীদের সমর্থন 

করেছিলেন। আমেরিকার বিপ্লবকে বিদ্রোহ নয়, ন্ায়সঙ্গত প্রাতিরোধ বলে 

আখ্যা দিয়েছিলেন। কুপার অবশ্য এ সময় ইংল্যাণ্ডে আমেবিকার বিপ্রবের 

বিরুদ্গবাদীদের পক্ষাবলশ্বন করেছিলেন। এই বিরুদ্ধবাদীরা সববিধ 

ংকটকালে ব্রিটিশরাজকে সমর্থন করতেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রতি 

বার্কের প্রন্ঠাশ্য শক্রতাচরণে কুপারকে এখন বার্কের বিরোধিতা করতে হল। 

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য “সমর্থক 
সমিতি” (55220965০10) গড়ে উঠতে লাগল এবং তার! ফ্রান্সের 

তথাকথিত সংবিধান সংঘগুলির ( 0012561090102091 ০100 ) সঙ্গে পত্রালাপ 

চালাতে লাগল। ম্যাঞ্চেস্টারের সাহিত্য ও দর্শন সমিতির সদশ্যবুন্দ কুপার 

ও তার গুণমুঞ্ধ সমর্থক তরুণ জেমস ওয়াটকে (জুনিয়ার ) প্যারিসের 

জ্যাকোবিন ক্লাবে তাদের গ্রতিনিধিবূপে প্রেরণ করেছিলেন। এই তরুণ 
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জেমস ওয়াট প্রথম কার্ধকরী বাম্পীয় এঞ্রিন-নির্যাতা বিখ্যাত জেমস ওয়াটের 

পুত্র। ১৭৯২ সালে ইনি ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। কুপার ও ওয়াট 

জেকোবিন ক্লাঝে ইউরোপের ন্বৈরাচারী শাসকবুন্দের স্বাধীনতায় মানুষের 
জন্মগত অধিকার অস্বীকার করার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে এক আবেগময়ী . 

বক্তৃতা দেন। কুপার গিরোনডিস্টদের পক্ষাবলম্বন করে জাকোবিন দলের 

উগ্রপন্থী নেতা রবেসপেরীর সঙ্গে ঝগড়া বাধান। সময় মত সতর্ক করে 

দেওয়াতেই তার প্রাণরক্ষা হয়। না হলে হয়ত গিলোটিনে তার শিরশ্ছেদ 

ঘটত। 

ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে এসে কুপারকে কমন্স সভায় এক তীব্র আক্রমণের 
সন্মুবীন হতে হল। বার্ক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তিনি 

ইংলাগ্ডের শাসনতন্ত্র ধ্বংসের জন্য “কুখ্যাত ফরামী রাজ-হস্তারকদের' সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কুপারও তৎক্ষণাৎ এমনি পাল্টা অভিযোগ এনে 

এর জবাব দিলেন। বললেন, বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতা নিছক “বার্কসুলভ 

বাগজাল বিস্তার, প্রমাণশৃন্ত অভিযোগ ও যুক্তিহীন গালিগালাজ ।, 

শাসন ব্যবস্থার উৎপত্তি ও শাসকবর্গের কতব্যের মৌলিক প্রশ্ন তুলে তিনি 
উচ্চ কঠে দাবী করলেন উদার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার। অভিজাত ও 

বংশপরম্পরাঁয় ক্ষমতাবান সন্ত্রাম্ত শ্রেণীর কুশাসনের নগ্নূপ তিনি নির্মমভাবে 

প্রকাশ করলেন। যে পুস্তিকায়্ তিনি বার্কের অভিমতের এমনি কঠোর 

সমালোচনা করেন, অতি দ্রুত তার ছয় হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। 

এটনি জেনারেলের হস্তক্ষেপে পুস্তকগুলির একখানি স্থলভ সংস্করণ প্রকাশ 

বন্ধ হয়। ইংল্যাণ্ডের সরকার কুপারকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে 

মনে করতেন। বুয়েল সোসায়িটির সদশস্তগণও তাঁকে পরিহার করেন। 

প্রিস্টলের স্থপারিশ সত্বেও ঝয়েল সোসায়িটি কুপাবের সভ্যপদের দরখাস্ত 

না-মঞ্তুর করেন | ইংল্যাণ্ডের শাসকচক্রের প্রতি নিদারুণ বিরক্ত হয়েছিলেন 

কুপার। ফ্রান্দে উগ্রপন্থী রবেলপেরীর দল বিপ্লবের নামে যে ত্রাসের বাজ স্যরি 

করেছিলেন তাও তার ভাল লাগেনি । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়াই স্থির 

করলেন তাই । 

১৭৯৩ সালে ইংল্যাগ্ড ত্যাগ করলেন কুপার। পরিবারের কয়েকজন 

লোক ও প্রিস্টলের একটি ছেলেকে নিয়ে দশ সপ্তাহ পর পৌছালেন 

আমেরিকায় । সেখানে এই শিশু-রাষ্টরের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
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জীবন সম্বদ্ধে অতি সধত্ব ও ব্যাপক অস্ুসন্ধান কার্ধ চালালেন। পরের বছর 
ফেব্রুয়ারী মাসে ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডে। কিছুকাল পর প্রকাশিত হুল 

তার 'আমেরিক1 সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য শীর্ষক রিপোর্টটি। এটি তিনি 

তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্ত যারা সত্য সত্যই আমেরিকায় গিয়ে বসবাস 

কববার কথা চিস্তা করছেন তাদের সুবিধার জন্য লিখেছিলেন। 

অতি সঙ্গতভাবেই কুপার আমেরিকাধাত্রীদের সাত বা আট সপ্তাহ 

সমুদ্রবক্ষে কাটানোর জন্য তৈরি থাকতে ও জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে 
পানীয় জল পরিস্রত করার যন্ত্র আছে কিনা তাও দেখে নিতে বলেছিলেন। 

“পানীয় জল থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয় তা হলে কাঠকয়লার গুড়ে দিয়ে 
পরিস্রুত ও শুদ্ধ করে নিতে হবে। যদ্দি জল পরিক্রুত করার ব্যবস্থা জাহাজে 

নাগাকে, তা হলে জলের সঙ্গে ফিটকিরির সলুশান (ভ্রাবণ ) মিশিয়ে জল 
পরিফার করে নিতে হবে।' এ সবই বিজ্ঞানসম্মত নিভূলি পরামর্শ। 

আমেরিকাযাত্রীদের তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন “সঙ্গে লেবু আপেল বা 
অন্থ কোনও ফল নিতে ভুলবেন না, পথে সামুদ্রিক পীড়ায় এগুলি কাজে 

লাগবে'-; 

ইংল্যাণ্ড থেকে আগত কোন্ ধরনের বসবাসকামী আমেরিকায় সব চেয়ে 

বেশী সমাদৃত হবেন, সে সন্বদ্ধে কতকগুলি উল্লেখষোগ্য মন্তব্য করেছিলেন 

কৃপার। বলেছিলেন বংশগত কৌলিন্ত ছাড়া যাদের অন্য কোনও গুণ নেই 

তাদের সেখানে না যাওয়াই ভাল। কৃষক ও মিস্িদের৪ ঘমেখানে সম্মানের 

স্থান আছে। কারণ নতুন এই দেশে তাদের প্রয়োজন খুব বেশী । সেখানে 
লোকের মাঝে একটা চলতি কথা আছে, “সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিজেই 

একজন কারিগর । ব্রহ্মাণ্ডের সেরা মিস্ত্রি। তীর হৃষ্টিকর্ষের স্থপ্রাচীনতার 

চেয়ে সেই স্ষ্টির বিপুল বৈচিত্র্য, বিস্ময়কর কলাকৌশল ও কল্যাণকারিতার 
জন্যই মানুষ তাকে বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।' 

ভবিষ্যৎ আমেরিকাধাত্রীরা আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে 

চাইতেন। কুপার সে সব তথ্যও সরবরাহ করেছিলেন। এই রিপোর্টে 

তিনি নতুন দেশের বিভিন্ন অংশের আবহাওয়ার ও জমির উর্বরতা শক্তির 
পরিমাণ জানিয়েছিলেন । আমেরিকায় বসবাস স্থাপনকামীদের তিনি 
নিউজাপি প্রদেশে বসতি স্থাপন করতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ 

আমেরিকার অন্তান্ত রাজ্য অপেক্ষা এখানে মশ] ও ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বেশী । 
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ত্বার অনেক বাস্তবধর্মী স্থুপরামর্শের অন্যতম এটি। যুক্তরাষ্ট্রের জমির দাম 

এবং জমি নিয়ে ফাটকাবাজির কথাও লিখেছিলেন তিনি। খাগ্যদ্রব্ের মূল্য 

সম্বন্ধে ইঙ্িত ছিল তার এই রিপোর্টে । 

যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্প স্থাপন সম্পর্কেও বেশ মূল্যবান কথা বলেছিলেন কুপার,' 
“এখানে জমি খুবই স্থলভ। কিন্তু শ্রমিকের মজুরী অত্যধিক। কাজেই 

যে সব শ্রমশিল্প ইতিপূর্বেই এখানে লাভজনকভাবে চলছে সেই ধরনের 

শ্রমশিল্প ব্যতীত অন্ত কোনও শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করা হবে অত্যন্ত 

ঝুঁকিদারী কাজ ।...আমার মনে হয় না যে কেউ এখন এখানে রেশমী বস্ত্র 

ক্ষৌমবস্্ ও সতীবস্ত্রের (সম্ভবত ম্োজ1 বাদে ) কারখানা স্থাপন করলে তা 

লাভের সক্ষে চালাতে পারবেন। এখানে এখন চীনামাটির বাসনপত্র তৈরির 

কারখান নির্মাণের সময় হয়েছে বলেও মনে হয় না। তবে কাচের, বারুদের, 

কাগজে রং করবার, ছাপার হরফ তৈরির, ধাতুপিগ্ড থেকে ঢালাই লোহা 
তৈরির, অপরিশ্তদ্ধ লৌহ, ঢালাই লৌহ ও লৌহের শিক, লৌহ ঢালাই, লৌহ 
ছাটাই প্রভৃতি সবপ্রকার ভারি লৌহের কারখানা ও পেরেক তোরর 
কারখানা স্থাপন করলে তা যে ভাপ ভাবেই চলবে, এবিষয়ে আমার কোনও 

সন্দেহ নেই । 

কতকগুলি রাসায়নিক শিল্প ইতিপূর্বেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিশ। 
তারই ভিত্তিতে কুপার এই সবস্থপারিশ কবেছিলেন। কাচ শিল্পই ছিল 

তখন আমেরিকার শ্রমশিল্পগুলির মপ্যে সর্বপ্রধান। জেমস টাউনের নিকটে 

১০২১ সালেই, রেড ইত্ডিয়ানদের জন্য কাচের পুতি তৈরি করতে আমেরিকায় 

প্রথম কাচের কারখানা স্বাপন করা হয়েছিল। প্রথম কাচের বোতল ও 

কাচের তৈজসপত্র তৈরি হয় ১৬৩৮ সালে । মাসাচুসেট্স-এ জানালায় লাগানোর 

কাচ বনাদ্ন আমেরিকার মিলতই না। আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে উঠবার 

অনেক পরে, ১৭৮৪ সালে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জানালার কাচ তৈগি করবার জন্য 

এখানে কারখানা স্থাপিত হয়। 

এদেশে ইউরোপীয় মানুষের বসতি স্থাপন হবার প্রথম দ্রিকেই এখানে 

লোহা তৈরি হতে থাকে । ১৬২৮ সালে মাসাচুমেটুস-এর লিন-এর নিকট 
মাউগামে বিল ও কর্দমাক্ত ভূমিতে প্রাপ্ত কিছু লৌহধাতুপিগু গালিয়ে 
অপরিশ্তদ্ধ লৌহ উৎপন্ন করা হয়েছিল। ১৬৪১ সালে লোহার কারখান! 
তৈরির ঠিকাদারী নিতে পারে এমন একট কোম্পানি গঠন করবার জন্য ও. 



টমাস কুপার ৪৫ 

কারখানার যন্ত্রপাতি, ব্লাস্ট ফার্নেসে অপরিশ্তদ্ধ লৌহ এবং পেট! লোহা 
তৈরির কাজে অভিজ্ঞ শ্রমিক সংগ্রহ করতে জন উইনথেশপ ( জুনিয়র ) 
ইংল্যাণ্ডে গেলেন। তার লোহার কারখানা স্থাপিত হয়েছিল সাউগাসে। 

১৭০০ সাল নাগাদ আমেরিকায় প্রায় বারোটি লোহার কারথানা স্থাপিত 

হয়েছিল। এখানে লোহার পাত্র, উন্ুন ও স্কিলেট ( হাতলওয়াল1 কড়াই ) 

এবং পেরেক তৈরির শিক নিয়িত হত। ১৭২৫ সালে আমেরিকায় প্রথম 

ইম্পাত উৎপন্ন হয়। কানেটিকাটের সামুয়েল হিগৰি অগ্নিচুল্লীতে লোহার 
ডাগ্তা ও কয়লা একত্র মিশিয়ে দীর্ঘ সাত দিন ধরে পুড়িয়ে ইস্পাত উৎপাদন 

করেছিলেন। ১৭৭৫ শাল নাগাদ আমেরিকার আশিটি রাস্ট ফার্নেসে 

৩*,০০* টন ঢালাই লোহ! উৎপন্ন হত। পরিমাণটা সে বছর পৃথিবীর মোট 

উত্পাদনের শতকর]। ১৫ ভাগ। 

আমেরিকায় জনবসতি গড়ে উঠবার একেবারে প্রথমদিকেই ইট তৈরি 

হয়েছিল। প্রথম ইটের পাজা পোড়ান হয় ১৬৪৩ সালে সালেমে। এই ইট 

দিয়েই পেবছর আমেরিকার প্রথম ইটের তৈরি বাড়ী নিমিত হয়। ১৭৯৩ 

সাল নাগাদ ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক ও বস্টন প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির 

অনেক বাঁড়ীই ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি হতে থাকে । 

তখন আমেরিকায় পশুর শিং থেকে সিরিশ আঠা তৈরি হত। সমুদ্রের 

নোনা জল শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়েছিল এখানে ১৬২৩ সালেই । অপ্তদশ 

শতাব্দীর পরিসমাপ্তির দশ বছর আগেই পেনসিলভানিয়ার জার্মান টাউনে 

প্রথম কাগজ কল স্থাপিত হয়। ১৬০৯ সালে লণ্ডন কোম্পানি প্রেরিত 

আটজন স্পেন ও জার্মান এখানে সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত পটাশ 

(অপরিশুদ্ধ পটাসিয়াম কীর্বনেট ) প্রথম উত্পাদন করেন। ১৭৮৮ 

সাল নাগাদ একমাত্র মাসাঁচুসেটসেই পটাশ কারখানার সংখ্যা দাড়ায় 

আড়াই শো । 

অন্যান রাসায়নিক দ্রবাও অল্পপরিমাণে তৈরি হচ্ছিল। পশুমল 

নিফাশিত সোর] থেকে বারুদ তৈরি হত। এমনকি অল্প পরিমাণে 

রগজন দ্রব্যও তৈরি হত। ইউরোপীয়গণ আসবার অনেক আগেই 

রেড ইত্ডিয়ানর! গাছের শিকড়, ছাল ও বীর্জ থেকে উদ্ভিজ্জাত রঞুক তৈরি 

করত। আমেরিকায় আগত ইউরোপীয়েরা এইভাবে উত্ভিজ্জজাত বং তৈরি 

করতে শেখে, এবং রেড ইত্িয়ানদের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে। 
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১৬৪৩ সালে উইনথে,প মাসাচুসেট সে রং তৈরির কারখান' স্থাপন করেন। 

যুক্তরাষ্ট্রে নীল তৈরির প্রথম পরীক্ষাও করেন তিনি এঁ বছরই । 
আমেরিকায় উপনিবেশ পত্তনের একেবারে প্রথম দিকেই রেশমগুটি 

চাষের চেষ্টা চলে। রেশমগুটি চাষের জন্য হাজার হাজার তুঁত গাছ লাগানে। 

হয়েছিল। এই রেশমগুটি অবশ্ঠ আমেরিকায় আমদানী করা হয়েছিল। 

কারণ এখানে রেশমগুটি পাওয়া যেত না। ১৭৫৯ সালে দক্ষিণ ক্যারোলাইন 
থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রায় দশ হাজার পাউও কাচা সিক্ক রপ্তানি করা হয়। ১৭৭০ 
থেকে ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোপাফ়িটিতে আলোচনা 
চলে, ফিলাডে লফিয়ায় রেশমগুটি থেকে রেশমস্থতা উৎপাদনের কারখান' 
স্থাপনে আথিক সাহাধ্য দানের জন্য বিধানমণ্ডলীকে অন্নরোধ জানান বাগনীয় 
কিনা । রেশমগুটি চাষ আমেরিকায় খুব বেশী দিন চলল ন1। ধীরে ধীরে 
লোপ পেল। বহু চেষ্টা সত্বেও ত1 আর চালু করা যায় নি। 

আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থযোগস্থবিধা সম্বন্ধে খবরাখবর দেওয়া 

ছাড়াও কুপার সাগ্রহে সেখানকার সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । 
তিনি লিখেছিলেন, “তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, কিসের লোভে মানুষ ইংল্যাণ 
ছেড়ে আমেরিকায় আসছে? এর যে প্রথম এবং প্রধান কারণটা আমার মনে 
আমছে তা হল, এখানে কোনও পরিবারের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নিরুদ্ধিগ্রতা। শ্রমিকের মজুরী এখানে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে বেশী। গরীব মানুষ 
সেখানে টাকা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে।...এখানকার মত সেখানে 
'ক্ষেত-মজুরদের উপর জমির মালিকদের প্রভূত্ব তত জোরালো নয়। ক্ষেতম্জুরর] 
ইচ্ছা করলেই জমানে৷ টাকা দিয়ে চাষের জমি কিনে ক্ষেত-খামারের মালিক 
হতে পারে।-'-ইউরোপে যেমন চরম প্রাচুর্ব ও অর্থহীন বিলাসব্যসনের 
সমারোছের পাশাপাশি সর্বদাই চোখে পড়ে পাপ, নোংরামি ও কুৎসিত দারিদ্র্য, 
আমেরিকায় এমন চক্ষুপীড়াদায়ক শোচনীয় ধনবৈষম্য দেখা যায় না।...এখানে 
মান্ষকে বাঁজকর দিতে হয় স্বল্পমাত্রায়। ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে বৈবিতা 
নেই | ধর্ম এখানে এমন একটা বিষয় যা নিয়ে মান্য মোটেও মাথা 
শঘামায় না।” 

কুপার তার এই রিপোর্টে এমন একটা কথা লিখে গিয়েছিলেন পরবর্তী 
কালে লিঙ্কনের কণ্ঠে ধবনিত হয়ে তা অমরতা লাভ করেছিল । যৌবনকালে 
(লিঙ্কন হয়ত কুপারের লেখা পড়ে থাকবেন। কুপার আইন-বিষয়ক গ্রস্থও 
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রচনা করেছিলেন। “আমেরিকার সরকার হুল জনসাধারণের ছারা এবং 

জনসাধারণের মঙ্গলার্থে চালিত সরকার” একথা! লিখেছিলেন কুপার । ইংল্যাণ্ড- 

বাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে রচিত এই তথ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য, 

বিষয় হল এতে সন্নিবেশিত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। এই গ্রস্থ প্রকাশের মাত্র 

পাচ বছর আগে এই সংবিধানটি রচিত হয়েছিল। 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক অবদান দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, 

“যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণ উদ্ভাবনে স্থকৌশলী এবং বিজ্ঞান, কলা, যন্্রশিল্প, নৌ- 
বিদ্যা ও কৃষিকর্মের কাজে তৎপরতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে যান্ত্রিক কৌশল ও 
কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করে থাকে ।” 

১৭৯৩ সালের শেষের দিকে কুপার প্রথম যখন এদেশ পরিদর্শনে আসেন, 

তার আগেই ওয়াশিংটন সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 

হয়েছেন। হ্বামিলটন তখনও তাঁর অর্থবচিব। জেফারমন তার পররাষ্ট্র 

সচিব ছিলেন কিন্তু হামিলটনের সঙ্গে মতভেদের জন্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ 

করেছেন কারণ রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে 

তাঁর চেয়ে বেশী সমর্থন লাভ করছিলেন হ্যামিলটন। ইনি (হ্যামিলটন ) বিশ্বাস 

করতেন যে ধনাঢ্য উচ্চ কুলোদ্ভবৰ এবং যোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই দেশ 

শাসিত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষকে তিনি ঘ্বণার চোখে দেখতেন । 

ধনী বণিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বক্ষা করতে তিনি চাইতেন শক্তিশালী 

কেন্দ্রীয় সরকার । অপর দিকে জেফারসন চাইতেন কৃষিজীবী শ্রেণীর স্বার্থ 

রক্ষা করতে । তিনি সাধারণ লোকের শাসনে বিশ্বাস করতেন। গ্রামের লোক 

ও শহর থেকে বহু দুরে দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে বসবানকারী মানুষের খুব 

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে ভয় ছিল। তীরা মনে করতেন এমনি 

ধরনের সরকার হয়ত তাদদের কিছু কিছু ব্যক্তিত্বাধীনতা হরণ করতে পারে। 

এব] জেফারসনকে সমর্থন করতেন । 

কুপার আমেরিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা স্পষ্ট ভাবেই ধরতে 
পেরেছিলেন । লিখেছিলেন, “আমেরিকানরা প্রজাতন্ত্রের সম্থক। তবে 
তাদ্ধের মধ্যে দুটি দল রয়েছে । এদের একদল চাইতেন সরকারের আইন 

প্রণয়নের এবং আইন অনুযায়ী কার্ধনির্বাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে; ফরাসী 

অপেক্ষা ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এদের বেক বেশী । এরা চান 

অর্থ বিনিয়োগ, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের প্রবর্তন ও গ্রমার। এই দলে আছেন 



৪৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

প্রায় সমগ্র উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, সিনেটের অধিকাংশ সদশ্য, বড় বড় 

শহরগুলিপ ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্ক্তি। এদলকে বলা হয় 

ফেডারেলিস্ট দল। ****** অন্য দলকে বলা হয় আযান্টি-ফেডারেপিস্ট | এই 

নামের দ্বার একথা অবশ্য বোঝাচ্ছে না ষে এর! শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার 

স্থাপনের বিরোধী । এই নাম থেকে শুধু বোঝায় যে এরা ফেভারেলিস্ট দলের 
বিরোধী পক্ষ । আ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট দলে আছেন দেশের অধিকাংশ অধিবাশী 

এবং হাউস অবারপ্রেজেনটেটিভের (প্রতিনিধি সভার ) অধিকাংশ সন্য |” 

১৭৯৪ সালের প্রথম দ্বিকে কুপার তার চারটি সন্তান ও স্ত্রী সহ যুক্তরাষ্ট্র 

ফিরে এলেন। তার আসবার কয়েক সপ্তাহ পরই আসেন তার বন্ধু জোশেফ 

প্রিস্টলে। ছুই বিজ্ঞানী পেনসিলভানিয়ার নর্দামবারল্যাণ্ডে, সাস্কেহানা নদীর 

তীরে একই বাড়ীতে বসবাম করতে শুরু করলেন। 

এখানে আসবার এক বছর পর কুপার আমেরিকার নাগগ্িকরূপে গণ্য 

হলেন। প্রিস্টলের সঙ্গে তিনি রাসায়নিক পরীক্ষায় মাতলেন এবং সহযোগী 

আমেরিকান বিজ্ঞানীদের বাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মনোযোগ 

দিলেন। 
১৭৯২ সালে বেগ্জামিন রাস ফিলাডেলফিয়ার কেমিক্যাল মোসায়িটি স্থাপন 

করেন। এই সময় রসায়নশান্ত্রে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে বিজ্ঞান জগতে এক 

জোর আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। আধুনিক রপায়ন বিজ্ঞানের জনক 

লাভামিয়র সর্বপ্রথম দহনের সত্যিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন । এতে ভ্রম- 

প্রমাদপূর্ণ প্রজিস্টন (07১০০:5 ০0£ চ019£15000,) বাতিল হল। তিনি 

রসায়ন বিজ্ঞানে প্রচলিত নামকরণ পদ্ধতিরও সংস্কারপাধন করেন। 

কলাম্বিয়া কলেজে রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত থাকা কালে 

ডঃ সামুয়েল এল. মিচিল তার কলেজে এই নতুন নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন 
করেন। আমেরিকায় প্রিস্টলে প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী তখনও 

প্রজিস্টনবাদ আকড়ে ছিলেন। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই লাভাপিয়রের নতুন 

ব্যাখ্যা সমর্থন করতেন । ডঃ সামুয়েল মিচিল সম্পাদিত মেডিকেল রিপোজি- 

টারী নামে কাগজখানিতে দহন ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ছুই দলের মধ্যে 

বাদ-প্রতিবাদ চলত। 
রলায়ন বিজ্ঞান ছাড়াও বহুমুখী প্রতিভাবান কুপারের আরও অনেক বিষয়ে 

'অনুরাগ ছিল। তিনি ভেষজ বিগ্ঞান চর্চ। করতেন। পাড়ার দুঃস্থ পীড়িতদেনর 
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বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। কিছুকালের জন্য তিনি “নর্দামবারল্যাণ্ 
রেজিস্টার? সম্পাদনা করেছিলেন। ওকালতিও করেছিলেন এক সময়। 

অনতিবিলম্বে তিনি নতুন দেশের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন । 

সে সময় হামিলটনের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্ট ও জেফারসনের নেতৃত্বে 

প্রিপাবলিক্যানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল । (এই রিপাবলিক্যান দলটি 

বর্তমান কালের প্িপাবপিক্যান পার্টি নয়। বর্তমান বিপাবলিক্যান পার্টি 

প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে ।) ১৭৯৮ সালের শ্রীক্মকালে ফেডারেলিস্ট দল 
আশিয়েন ও সি'ডসান আ্যাক্ট (বিদেশী নাগরিক ও রাষ্র্রোহিতা সম্পকিত 

আইন) পাস করেন। আযালিয়েন আ্যাক্ট পাস করা হয়েছিল আমেরিকাকে 
বিদেশী, বিশেষ করে ফরাসী ও আইরিশ “বিক্ষোভকারীদের” কবল থেকে 

মুক্ত করবার জন্য । এরা প্রেমিডেণ্ট জন আযডামস-এর শাসনের তীব্র 

সমালোচনা করছিল। সিডিপন আযাক্ট প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল রিপাবলিক্যানদের 

দমন করা। তারা ছিল সেকালের চরমপন্থী অতি-বিপ্রবী দল। 

রিপাবলিকান দলের যে দশজন সম্পাদক ও মুদ্রাকর এই মিডিসন 

আাক্টের কবলে পড়ে নিগৃহীত হয়েছিলেন কুপার তাদের অন্যতম | রিডিং 

উইকাপ আযডভারটাইজারে “প্রেসিডেণ্ট জন আযাভামস-এর সম্পর্কে মিথ্যা, 

কুৎসা ও বিদ্বেষপূর্ণ বিষয় লিখে প্রকাশ করার জঙ্ট” তীকে গ্রেপ্ার করে 

বিচারের জন্য জজ সামুয়েল চেঞ্জের আদালতে হাজির করা হয়। ইনি ছিলেন 
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের একজন অতি দাস্তিক ও উদ্ধত প্রকৃতির বিচারক । 

কুপার নিজের মামলার ওকালতি করলেন নিজেই । কিন্তু বিচারে তিনি 

দোষী সাব্যস্ত হলেন। চারশ ডলার জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়েছিল তার। 

প্রিস্টলে তাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু 

প্রেণিডেন্ট আযাডামস, তীর মুক্তির জন্য কিছুই করতে রাজী হলেন না। 

ছয় মাস জেল খাটবার পর কুপার ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়েও তিনি 

এই মিডিসন আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। কারণ তার মতে 

এই আইন আমেরিকার সংবিধান-বিরোধী--সংবিধানের প্রথম ধারায় ষে 

বাক্ম্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীরুত হয়েছে, এই আইনে সেই 

অধিকার বিনষ্ট করা হয়েছে। 

১৭৯৬ সালে জেফারসন আমেরিকান ফিসলজফিকাল সোসায়িটির তৃতীয় 

সভাপতি নিবাচিত হন। আঠারো ব্সর_তিনি এই পদ্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
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তিনি বিশ্বাস করতেন অন্য সব কিছুর চেয়ে এই নতুন প্রজাতম্ত্রী দেশটির সব 
চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিজ্ঞান । হার্ভার্ড কলেজের প্রেসিডেন্ট উইলার্ডকে 

তিনি লেখেন, “আমেরিকার উত্ভিদ্ববিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ও অনুসন্ধানের 

প্রয়োজন এখনও নিঃশেষ হয়নি । আমেরিকার মণিকবিদ্া সংক্রান্ত গবেষণায় 

এখনও হাত দেওয়৷ হয়নি। এদেশের প্রাণী সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 

ধারণ! পোষণ কর] হয়ে থাকে । আপনার বিশ্ববিচ্যালয়ে ছাত্রদের জীবনে 

স্বাধীনতার মহান আশীবাদদ বয়ে আনতে আমর আমাদের জীবনের সারাংশ 

কাটিয়েছি। এবার তার] তাদের জীবনের সারাংশ কাটিয়ে দেখিয়ে দিন যে 

স্বাধীনতাই বিজ্ঞান ও সদগুণের জনক । যে জাতি ষতখানি স্বাধীন সে জাতি, 

এই দুইটি বিষয়ে ততখানি সমৃদ্ধশালী |” 

জেফারসন বিজ্ঞানে ঠিক সাধারণ উৎসাহী বা লঘুচিত্ত অস্রাগী ছিলেন 
না। একজন বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন, “প্রকৃতি চেয়েছিল আমি শাস্তভাবে 

বিজ্ঞানসেবা করি । এমনি বিজ্ঞান চর্চায় আমি পরম আনন্দ পেতাম ।” 

১৭৮১ সালে তিনি “নোটস্ অন দি স্টেট অব ভাঞ্জিনিয়া” নামে গ্রন্থখানি 

সংকলন করেন ( এটি ১৭৪৪ সালে প্যারিসে প্রথম প্রকাশিত হয় )। এই গ্রস্থে 

তিনি ভাজিনিয়া প্রদেশের তৃসংস্থান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের 

বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 

আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সৌঁসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার পাচ 

বছর পর ১৮০১ সালে জেফারসন গেলেন ওয়াশিংটনে, যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় 

প্রেসিডেণ্টরূপে কার্ধভার গ্রহণের জন্য । ফেডারেলিস্ট ও রিপাবলিকান, এই 

দুই রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্ধ ছিল অতি তিক্ত ও তীব্র। জেফারসনকে 

সর্বদ1 কাগজে অশ্লীল ইতর ভাষায় গালিগালাজ কর হত। কিন্তু নিবাচনে 

রিপাবলিক্যানদের হাতে ফেডাবেলিস্টদের পরাজয় ঘটেছিল সেবার। জেফার- 

সনের প্রতিদ্বন্দ্বী আরন বার, তার সমান সংখ্যক নিবাচক ভোট পান। কে 
প্রেলিডেণ্ট পর্দে নিবাচিত হবেন, সে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হয়েছিল হাউস. 

অব রিপ্রেজেনটেটিভকে । 

জেফারসনের বিজ্ঞানানুরাগকে তার শক্রগণ তাকে অপাস্থ করবার 

আর একটি পন্থা হিসাবে ব্যবহার করে। তীর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী- 
গণের তার উদ্দারনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে বেশ ভয় ছিল। তারা অভিযোগ 

আনলেন, “তিনি মোজেসকে অস্বীকার করেছেন। বাইবেলোক্ত মহ! 
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প্রাবন কাহিনী অবিশ্বাস করেন। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে মৌল পার্থকোর 
কারণ নিয়ে গবেষণা করেন ।” তার! অবজ্ঞাভরে মুখ মিটকে বলেছিলেন, “মনে 

করুন, নিগ্রো কেন কালে এবং দুর্গন্ধযুক্ত আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর মুত্রাশয় ও 

গ্লা্ড ব্যবচ্ছেদ করে, তা প্রমাণ করবার জন্য কোনও বৈদেশিক বাষ্রদূত 

তাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে ।” জেফারসন নানা ধরনের জিনিস আবিষার 
করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল লাঙ্গলের জন্য মোল্ডবোর্ড__ 

আমেরিকার কৃষিতে সেই প্রথম বিজ্ঞানের প্রয়োগ, একটি মৃকওয়েটার, একটি 
হাঁতলযুক্ত আবর্তনকারী চেয়ার, একটি পেডোমিটার (পাদক্ষেপ গণনাযন্ত্র ) 

পাটকাঠি থেকে আছড়ে পাটের জাশ বের করার যন্ত্র। এই সব আবিষ্কারের 
কোনটিরই তিনি কোনও পেটেপ্ট নেন নি। তার বিরুদ্ধবাদীরা তার এমনি 

নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা দেখে পরিহাস করুত। 

জেফাবরসন দ্বিতীয়বার প্রেসিভেণ্ট নিরাচিত হলে, সে সময় নেপোলিয়ন 

ইংল্যাণ্ড অবরোধ করেন। ব্রিটেন পাণ্ট। ফ্রান্স অবরোধ করে। আমেরিকা 

যাতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধাকার এই যুদ্ধে জড়িত হয়ে না পড়ে তার জন্য 

আমেরিকার কংগ্রেস ১৮০৭ সালে এমবার্গো আযাক্ট পাম করেন। এতে 

আমেরিকার নৌ-বাণিজ্য ব্যাহত হয়। ফলে ব্যবসায়ে যে মন্দা দেখা দেয় 
তার জন্ত জেফারসনকে দায়ী কর হতে লাগল। জেফারসন যখন যুক্তরাষ্ট্রের 

প্রেসিডেন্ট তখন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজাগ্ডার ফন হুমবোল্ড 

ওয়াশিংটনে আসেন তার সঙ্গে দেখা করতে । এর সঙ্গে জেফারসন গণিত ও 

জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে পত্রালাপ করেছিশেন। হুমবোন্ড জেফাবএ্সনের টেবিলে 

একখানা খবরের কাগজ দেখতে পান। কাগজখানিতে ফুক্তরাষ্ট্রের 

প্রেসিডেণ্টকে হীন গালিগালাজ করা হয়েছিল। জামান বিজ্ঞানী বিস্মিত হয়ে 

জিজ্ঞাস করেছিলেন, এ ধরনের কুৎসা সহা করা হয় কেন? জেফাবসন উত্তর 

দিয়েছিলেন, “ব্যারন, কাগজখান। আপনার পকেটে রেখে দিন। যদি কখনও 

আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ওঠে, বা 

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ব্বাধীনতায় কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে তবে এই 

কাগজখানি তাকে দেখাবেন এবং কোথায় এখানা পেয়েছেন, তাও জানিয়ে 

দেবেন।” 

প্রিস্টলে ১৮০৪ সালে মারা যান। মৃত্যুকালে কুপার তার শধ্যাপার্খে 

উপস্থিত ছিলেন। রাপায়নিক পরীক্ষা! চালানোর জন্য প্রিস্টলে যে বীক্ষণাগার 
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নির্মাণ করেছিলেন, কুপার বন্ুব্ তা ব্যবহার করেন। প্রিস্টলে উইল করে 

তার যন্ত্রপাতি কুপারকে দান করে যান। এর মধ্যে ছিল তার বানিং গ্লাসটিও। 

এরই সাহায্যে ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক 

ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও কুপার রাজনীতি চর্চায়ও বিশেষ ব্যস্ত 

থাকতেন। ১৮০৬ সালে তিনি পেনসিলভানিয়! প্রদেশে বিচারকের পদ 

লাভ করেন। কর্মবুল পণচটি বৎসর তিনি উদ্দার মনোভাব নিয়ে অতি 

নিষ্ঠার সঙ্গে বিচারকের কর্তব্য সম্পাদন করেন । 

উদ্দার মনোভাবের জন্য বহু লোক তীর প্রতি শক্র-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । 

তার তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্তব্য কাজে গাফিলতির অভিযোগ আনেন এবং 

তাকে বিচারকের পর্দ হতে অপসারণের জন্য বিধান মণ্ডলীর নিকট দরখাস্ত 

পেশ করেন। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাজানো । কুপারের সহকর্মী 
কয়েকজন বিচারক অভিষোগ সম্পর্কিত বিচারের রায়ের সঙ্গে একমত হতে 

পারেননি । তবুও বিধান মণ্ডলীর আদেশে গভর্নর স্লীভার ১৮১১ সালের ওরা 
এপ্রিল তাকে বিচারকের পদ হতে অপসারিত করতে বাধ্য হলেন। 

দুর্দিন পরই কুপার বেঞ্জামিন রাসের চেষ্টায় পেনসিলভাপিয়ার কার্লসলির 
ডভিকিনসন কলেজের রসায়ন বিজ্ঞান ও মণিকবিগ্ার অধ্যাপকের পদ লাভ 

করেন। বেঞ্ামিন রাসই এই কলেজটি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। 

অধ্যাপক নিযুক্ত হবার দুদিনের মধ্যেই তিনি একটি বক্তৃতায় আমেরিকায় 

বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে এক নতুন ও প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার করলেন। 
তাঁর মতে রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা অন্যান্য সাংস্কতিক শিক্ষার সঙ্গে আরও 

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়া উচিত। ব্যবহারিক মূলোর জন্য নয়, সাংস্কৃতিক 

অবদানের জন্যই রসায়ন বিজ্ঞনের একট] সামাজিক মূল্য থাকবে । তিনি 

আরও বলেছিলেন, “আমার মনে হয়, কোনও শিল্পকল1] বা বিজ্ঞানের 

ইতিহাসই সে বিষয়টি শিক্ষার প্ররুত ভূমিকারূপে কাজ করতে পারে । বিশেষ 

করে রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। এখানে অগ্যাপি 

অশম্ীমাংদিত বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত অনেক অবিষ্কার বয়েছে। কাজেই এগুলি 

ছাত্রদের জানার যোগ্য বিষয়। রসায়ন বিজ্ঞানের এই ইতিহাস থেকেই 

সংক্ষেপে এবং সুম্পষ্ট ভাবে জানা যায় কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটেছে। 

এই হাতহাসই অতীতের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের তুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়ে 

ভবিষ্যতের ভ্রমপ্রমাদের প্রতি যথোচিত সতর্ক করে দেয়। বৈজ্ঞানিক 
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আবিষ্কারের দ্বার] ধার। মানব জাতির অশেষ উপকার করে গেছেন, তাদের 

প্রতি যোগা সন্মান প্রদর্শন করে এই রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস ।” 

ডিকিনসন কলেজে কুপার পাচ বছর অধ্যাপনা করেন। তার রূসায়নগারে 

প্রতি শিক্ষা বছরে প্রত্যেকে দশ ভলার ফি দিয়ে প্রায় আশিটি ছাত্র রসায়ন 

বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করত । এর দুধ, মাখন, সাবান, বীয়ার, মদ, চীজ, কাচ, 

পিতল এবং লোহার রসায়ন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করত। ছাত্রদের মধ্যে ছিল 

ছুযু পণ্ট ছ্য নিমরস্-এর ছেলেরা। ক্লামে তিনি ছাত্রদের প্রাচীন বলায়ন 

শাস্ত্রের কথা, হিন্দু ও চীনাদের হীনতর ধাতৃকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণে 

পরিণত করার চেষ্টা থেকে উদ্ভূত কিমিয়] শাস্ত্রের (210172075) কথ] ও 

সমনাময়িককালের নতুন বণায়নবিজ্ঞানের কথা শোনাতেন । আমেরিকায় 

লাভাসিয়র ষ্ঠ নতুন রপায়ন শাপ্র প্রবর্তনের কাজে তিনি প্রভূত পরিমাণে 
সাহাযা করেন। আকুমের রচিত সিস্টেম অব খিয়োরেটিক্যাল আ্যাণ্ড 

প্রাকটিক্যাল কেমেহ্রি (5551200০0৫6 10150150058] 2150 7150651 

(017610150.5 ) নামে গ্রন্থখানি সংশোধিত করে তিনি হাল আমলের তথ্য 

সম্বলিত করে তোলেন । তিনি নিজেও রাসায়নিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, 

কষ্পের এম্পোরিয়াম অব আটম আযাণ্ড সায়ন্লেস (60001100002 4১69 

810 901215095 ) সম্পাদন! ও সংশোধন করেছিলেন । এই বিজ্ঞান বিষয়ক 

সাময়িকীটি ১৮১২ সালে ফিলাডে লফিয়াতে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

ডিকিনঘন কলেজে অধ্যাপনা কালে কুপার ইনগ্িটিউটস অব জাস্টিনিয়ান 
€ [05500962502 70501018) ) নামে গ্রন্থথানির অনুবাদ প্রকাশ করে 

কলেজে রোমীয় আইন পঠনের ব্যবস্থা প্রবতিত করেন। অনূদিত গ্রন্থখানিতে 
তিনি যে নিজন্ব টাকা সংযোজন! করেছিলেন তার পরিমাণ প্রায় মূল 

পুস্তকখানির সমান। কুপার তখন একটুও বদলাননি। তিনি সেই পুরাতন 

কুপারই রয়ে গেছেন। অকুতোভয়ে নতুন ভাবধারা প্রকাশ করে চলেছেন। 

নতুন শক্র স্ষ্টি করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এখানেও অভিযোগ উঠল তিনি 

তার কতকগুলি ছাত্র নিদ্ধে রবিবারের বিশ্রাম দিনেও গব্ষেণাগারে কাজ 

করেন। শেষ পর্বন্ত কলেজের অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দ্বিতে বাধ্য হলেন 
তিনি। 

ডিকিনসন কলেজের কাজে ইস্তফা! দেবার এক বৎসর পর আবার তিনি 

রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ পেলেন। এবার পেনধিলভানিয়] বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
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সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়ে যখন ইয়েল, হার্ভার্ড, উইলিয়াম আও মেরী 

ও নিউ জাপ্সির কলেজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে চলেছিল তখন ফ্রাঙ্কলিন চেষ্টা 

করেছিলেন সাল্প্রদারিকতার প্রভাবমুক্ত একটি কলেজ স্থাপন করতে । সেই 
চেষ্টার ফলেই ১৭৪৯ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। ফ্রাঙ্লিন 

চেয়েছিলেন, সাধারণ কলেজগুলিতে ল্যাটিন, গ্রীক ও প্রাচীন সাহিত্য 

পঠনপাঠনের উপর যে অতিমাত্রায় জোর দেওয়] হয়ে থাকে তাঁর বদলে নতুন 

এক পাঠ্যক্রম-যুক্ত কলেজ স্থাপন করতে, যেখানে ইতিহাস, অর্থনীতি ও 

রাঁজনীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার প্রতি জোর দেওয়া হবে। তিনি কারিগরদের 

জন্য কলেজ স্থাপনের কথাও চিন্তা করেছিলেন এবং অস্ক শান্তর, নৌবিছ্া, 
হিসাব বক্ষাঁকার্ধ, পদ্দার্থ ও জৈববিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে দক্ষ কারিগর ও কৃষি 

কর্মীদের নৈপুণ্যবৃদ্ধিব স্বপ্ন দেখতেন । 

কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথ একেবারে কুম্ুমাস্তীর্ণ ছিলা না। নতুন 

কাজের ভার গ্রহ্ণ করতে না করতেই কুপার গিয়ে পড়লেন আর এক 

বাগবিতগ্ডার ঝঞ্ধার মাঝে । চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষালয়ে (মেডিকেশ স্কুলে) রসায়ন 

বিজ্ঞানের স্থান কোথায়, এই প্রশ্ন নিয়ে তখন চিকিৎসক মহলে আশগোচন। 

চলছিল। ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ভঃ চার্লস কল্ড ওয়েল 

মেডিকেল ছাত্রদের এসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষণের তীব বিরোধিতা করছিলেন । 

মেডিকেল ছাত্রদের নিকট রসায়ন বিজ্ঞানের গুরুত্ব তিনি উপহাম ভরে উড়িঝে 

দেন। তিনি বললেন, “আমায় কি একথা শুনতে হবে যে রসায়ন বিজ্ঞান 

জীনন্ত প্রাণীর শারীর ক্রিয়ার কোনও প্রকৃতি বা সুত্র খাখ্যায় সাহাধ্য করে? 

শারীর বৃত্ত, রোগনিরূপণ বিদ্যা বা রোগচিকিৎসাধিগ্ভার উপর কোনও আলোক 

সম্পাত করে? এসব বিষয়ের আলোচনায় রসায়নবিজ্ঞানে যতটা স্থান 

পেয়েছে, তাতে চিকিৎসা শান্্কে শুধু ঘোলাটে করে তোলেনি, ভ্রম-প্রমাদপূর্ণও 
করে তুলেছে ।” একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে এ এক অদ্ভুত উক্তি। 

তিনি নিশ্চয়ই ভূলে গিয়েছিলেন যে তিন শত বছর আগে সুইজারল্যাগুবামী 

বিজ্ঞানী প্যারাসেলসাস্ রমায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে ভেষজবিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে 

চিকিৎস! শাস্ত্রের পক্ষে রসায়ন শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন । 

আবশ্তিক বিষয় হিসাবে এই মেডিকেল স্কুলে বেঞ্জামিন রাস প্রথম রসায়ন 

বিজ্ঞান পড়ান। এখন এই বিষয় পড়াচ্ছিলেন অক্সিহাইড্রোজেন ব্লোপাইপ 

আবিষ্কারক বিখ্যাত ডঃ রবার্ট হেয়ার। ১৮০১ সালে তিনি এই রো পাইপ 
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আবিষ্কার করেন এবং তার জন্য আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস আযাণ্ড 

সায়েন্স-এর নিকট হতে রামফোর্ড পর্দক লাভ করেন। ভেষজবিজ্ঞানে 

শিক্ষাপ্রাপ্ত না হওয়া সত্বেও চিকিৎসা! বিভাগে রসায়ন বিজ্ঞান পড়ানোর 

কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন হেয়ার । কুপার ভেষজবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ 

করেছিলেন। তিনি হেয়ারকে বুঝিয়ে রাজী করালেন যে হেয়ার মেডিকেল 

ছাত্রদের শুধু বিশুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞান পড়াবেন। ভেষজবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান 

__উভয় বিষয়েই কুপারের জ্ঞান থাকায় তিনি মেডিকেল ছাত্রদের ভেষজবিজ্ঞান 

সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় পড়াবেন। 

তারপর ডঃ কল্ডগয়েলের বিরোধিতার জবাব দিয়ে তিনি “অন দি 

ইম্পরটেনস্ অব কেমিস্্ি টু্দি মেডিকেল ম্যান” (ভেষজ বিজ্ঞানীদের নিকট 

রসায়ন বিজ্ঞানের গুরুত্ব ) বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 

দেখিয়ে দিলেন যে ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষায় রসায়ন বিজ্ঞান কতখানি 

অত্যাবশ্যকীয় । মেডিকেল ছাত্রদের জন্ত তৎকালে প্রচলিত তিন বছরের 

পাঠক্রমের বদলে তিনি চার বছরের পাঠক্রমের প্রস্তাব করেন এবং সেই সঙ্গে 

ঘোষণ] করেন যে “ভেষজবিজ্ঞান সংক্রান্ত রসায়ন বিজ্ঞানের সবে স্যত্রপাত 

হয়েছে । ভবিষ্বদ্বক্তার মত তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। কারণ তার 

প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম থেকে আমেরিকার ভেষজবিজ্ঞান শিক্ষায় এক নতুন 

যুগের সুত্রপাত হয়েছিল। 

কুপার আমেরিকার ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির কার্ধাবলীতেও খুবই 

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সমিতিতে তিনি ব্রিচিং ( শুভ্রকরণ ১, 

প্লাটিনাম ধাতৃমিশ্রণ, নিউজার্সির আকরিক লৌহ এবং আর্সেনিক পরীক্ষা 

সন্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন। ১৮১৮ সালে তিনি টমাস টম়সনের 

চার খণ্ড 'এ সিস্টেম অব কেমিষ্্রি সম্পাদনা করেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত 

এই পাঠ্য পুস্তকটিতে তিনি অজন্্র ব্যাখ্যা সংযোগ করেন এবং জন ডালটনের 

সাম্প্রতিক প্রচারিত পরমাণুবাদের পূর্ণ ভাষ্যও দেন। এই বছরই তিনি 

আমেরিকার রসায়নবিজ্ঞানের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক, “কনভারসেসনস্ ইন 

কেযিস্রি' নামে গ্রস্থখানি সংশোধন করেন। জেন মার্সেট লিখিত এই 
পুস্তকখানি বু তরুণ আমেরিকান বিজ্ঞানীর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার 

করেছিল । কুপার সময় করে ভেষজবিজ্ঞান-গত-ব্যবহার শাস্ত্রের একখানা 

গ্রস্থও রচন1 করেছিলেন। গ্রস্থখানি উচ্চ প্রশংস1 লাভে সমর্থ হয়েছিল । 
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অশোভন ভাবে আত্মজাহির করবার প্রবণত। ছিল তার মজ্জাগত। 

আবার এখানেও তার এই ব্যাধি পুনবায় প্রকাশ পেল । কলেজ অব 

ফিলাডেলফিয়া থেকেও তিনি শেষ পর্যস্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 

প্রতিবারই চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুপার আর একটি বিগ্যাকেন্দ্রকে সমৃদ্ধ 

করে তুলতেন। এবার এসে তিনি যোগদান করলেন নব প্রতিষ্ঠিত 

ভাঞ্জিনিয়! বিশ্ববিগ্ালয়ে । জেফাঁরসনের শিক্ষা ব্যবস্থার এটি সেরা প্রতিষ্ঠান। 

এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনাকালে কুপারের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল । 

স্থির হয়েছিল এখানে গণিত শিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়] হবে এবং 

সকল ছাত্রই কার্ধকরী বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করবে। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 

জেফারসন, কলেজের ট্রা্টিদের বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে কুপারকে কলেজের রসায়ন- 

বিজ্ঞান, মণিকবিছ্যা ও আইনের অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করতে সক্ষম 

হয়েছিলেন । কিন্তু এই নিয়োগের বিরুদ্ধে এমন বিরোধিতা দেখা দিল যে, 

তার সামনে জেফারসনও অসহায়বোধ করতে লাগলেন। কয়েক মাস 

কাজ করার পরই, কয়েকজন বন্ধুকে যাতে বিব্রত বোধ না করতে হয় তার 

জন্য তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। 

১৮১৯ মালে রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য কলেজ 

অব সাউথ ক্যারোলাইনা তাকে আমন্ত্রণ করল। পরে মণিকবিদ্যা ও ভূবিদ্যা 

বিভাগের ভারও তার উপর অপিত হয়। এক বছরের মধ্যেই তিনি কলেজের 

প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করেন এবং পরবর্তী তেরো বছর অতি দক্ষতার সঙ্গে 

দক্ষিণাঞ্চলের এই বিখ্যাত বিদ্যায়তনটি পরিচালনা করেন। সময়ের নিছক 

অপব্য় মনে করে তিনি কলেজে অধিবিদ্ঠার (1066811555169 ) পঠন-পাঠন 

বন্ধ করে দেন। বক্তা শিক্ষাদীনও রদ করেন। “তরুণদের যদি যুগের 

অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে সাহাষ্য না করতে পারি তা হলে বৃথাই তাদের 

শিক্ষা দেওয়া'__এই যুক্তি দ্বারা চালিত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম রাজনীতিশাস্ত 

ছাত্রদের পাঠাতালিকাতৃক্ত করে, কলেজ পাঠক্রম যুগোপযোগী করে তোলেন । 

ফ্রাঙ্কলিন ও রাসের মত কুপারও বিনাবেতনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজী 

শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তারা বিশ্বাস করতেন সরকারী ব্যয়ে 

বিনা বেতনে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেই গণতন্ত্রের নিরাঁপত্তা- 

বিধান সম্ভব হবে। 

কলেজের প্রেস্ডেণ্ট পদে অধিষিত থেকেও কুপার ক্লাসে ছাত্রদের রসায়ন 
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বিজ্ঞান পড়াতেন । তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষক । লা বোর্দে নামে 

তার একজন সহকর্মী লিখেছেন, “দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় পদার্থবিজ্ঞান প্রসারে 

তিনিই প্রথম বড় রকমের প্রেরণ! দান করেন। তিনিই প্রথম এদেশবাসীর 

নিকট ওয়াট, ক্যাভেন্ডভিস, ব্ল্যাক, চিলি, ডেভি, লাভাসিয়র, ও প্রিস্টলের 

নাম সুপরিচিত করে তোলেন। আমেরিকা ও ইউরোপের সবাপেক্ষা 

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি অবাধে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ! করেছিলেন। 

অদ্ভুত নৈপুণ্যে যেমন তিনি প্রিস্টলের সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন, রবেসপিয়েরের 

সঙ্গে সুরাপান করেছেন, কিংবা ডিউক অব অরলিনের সঙ্গে কনভেনসনের 

নির্বাচনে প্রতিযোগ্তিা' করেছেন ; তেমনি অবলীলাক্রমে আযসবেসস্টস্, সোডা 

বা ম্যাগনেসিয়াম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।” খাঁটি বিজ্ঞান প্রচারক 

বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। 

সমকালীন সমাজের সুখছুঃখের সঙ্গে জড়িত নাগরিকরূপে বিজ্ঞানী কুপার 

ভালভাবেই জানতেন যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার 

সমাধানে তাঁকেও কিছু করতে হবে। তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 

আন্দোলনের ঝঞ্ধা-সংক্ষুন্ধ সমুদ্রে তিনি বিনা ছিধায় ঝাপিয়ে পড়তেন। 

অঙ্গরাজ্য সমুহের বিশেষ অধিকারের মতবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন। কারণ 

কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। 
উত্তরাঞ্চলের শ্রমশিল্পের মালিকগণ আমদানীরুত পণ্যের উপর উচ্চহারে 

শুন্ধ ধার্ধের দাবী করতেন। আবার কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা 

চাইত বিন] শুক্কে অবাধ বাণিজ্য । কুপার উত্তরাঞ্চলের শিল্পপতিদের দাবীর 

কার্ষকরী বিরোধিতা করেন। সংগ্রামী কুপারের শক্তি উপেক্ষা করবার 

শক্তি ছিল না কারও । এমন কি রাজ্যসমূহের অধিকার সম্পকিত বিতর্কে 

ডানিয়েল ওয়েবস্টার সিনেটর রবাট হাইনেকে (দক্ষিণ ক্যারোলাইন। ) ষে 

স্মরণীয় জবাব দিয়েছিলেন তাত্তে তিনি কুপার ও তার রাজ্যসমূহের বিশেষ 
অধিকারবাদীদের দলকে ফেডারেল ইউনিয়নের (কেন্দ্রীয় সরকারের ) সংহতি- 

বিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত করেছিলেন । 

ধর্ম বিষয়ে উদার মনোভাব পোষণ করবার জন্য শেষ পর্যস্ত কুপার কলেজ 

অব সাউথ ক্যারোলাইনার অধ্যক্ষপদ্দ হতে অপসারিত হলেন। কয়েক বছর 

ধরে তাঁর মাথার উপর ঝড়ের মেঘ জমছিল। ব্রাউসাইসের “ইরিটেশন 

আগ ইনস্যানিটিঃ (12116561010 200 [15581 ) নামক গ্রন্থখানি অন্বাদ- 
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কালে কুপার তার সঙ্গে জড়বাদ সম্বন্ধে নিজের লেখা ছুটি প্রবন্ধ জুড়ে দেন। 

তারপর দি “সাউদার্ন রিভিউ” (706 909015007 [২০%19জ ) নামক 

পত্ধিকাটিতে স্যার হামফ্রী ডেভির এলিমেণ্টস্ অব এগ্রকালচারাল কেমিস্ত্রি 

(161706005 ০৫ 48000100191 00001001505) নামক গ্রস্থথানির সমালোচনা 

কালে তিনি পুনরায় দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাঁর জড়বাদী মতবাদ প্রকাশ করেন। 

অবশেষে ১৮৩৩ লালে “অন দি কানেকসন বিটুইন জিওলজি আগ দি 

পেন্টাটিউক? (070 076 000060০6002 15৮০6 35010955 810 017০ 

চ60560০1) ) নামে পুস্তকখানি প্রকাশ ক'রে তিনি যেন এক প্রবল 

জলোচ্ছ্াসের দ্বার মুক্ত করে দিলেন। এই প্রলয়োচ্ছান শেষ পর্বস্ত তাকে 

গ্রাস করেছিল। বেকওয়েলের “জিওলজি' € 3201985 ) নামে গ্রন্থথানির 

আমেরিকান সংস্করণটি তখন তিনি পাঠ্যপুস্তকরূপে ভূবিদ্যার ছাত্রদের 

পড়াতেন । তখনকার দিনে ভূবিদ্যার এই একখানি পাঠ্যপুস্তকই প্রচলিত 

ছিল। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বেগামিন সিলিম্যান ( বড়) গ্রস্থখানিতে 

তার ব্যাখ্যাযুক্ত বিস্তৃত পরিশিষ্ট সংযোজিত করে দিয়েছিলেন। মিলিম্যান 

তাতে লিখেছিলেন, “বাইবেল বধিত নোআর সমকালীন প্রলয়ঙ্কর মহ প্লাবন 

সম্বন্ধে কোনও ছিমত থাকতে পারে না"** | ভূবিদ্ঞা বাইবেল বর্ণিত এই 

এঁতিহাসিক ঘটন! সম্পূর্ণ সমর্থন করে 1” 
সিলিম্যান ছিলেন তখনকার দিনের আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞানী, 

ইনি প্রথমে আইন বাবসায় শুর করেছিলেন, পরে বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ 

করেন। তিনি কলেজ অব ফিলাডেলফিয়ার মেডিকেল স্কুলে পড়াতেন। 

এখানে হেয়ার, রাস, প্রিস্টলে ও কুপারের সঙ্গে তার পারচয় হয়। রমায়ন- 

বিজ্ঞান শিক্ষারদানে তার মনোজ্ঞ বক্ততাবলী ও তার চমৎকার বীক্ষণাগারের 

আকর্ষণে বত ছাত্র ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আপত। সিলিমযান 

“আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্স' নামে পত্রিকাখানি প্রতিষ্ঠা করেন। এই 

পত্রিকাখানি আমেরিকার বিজ্ঞানের রতুখনিম্বরূপ হয়ে দাড়ায় এবং বহু দিন 

ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা! প্রসারের শক্তিশালী মুখপত্ররূপে কাজ করে। 
পৃথিবী স্থি হয়েছে কি ভাবে? ১৭৮৫ ও ১৭১৯৫ সালে এ সম্বন্ধে এডিন- 

বরার জেমস হাটনের প্রচারিত আধুনিক ভূতাত্বিক মতবাদ কুপার পড়ে- 
ছিলেন। হাটনের এই মতবাদ যে সত্য তাও তিনি বিশ্বাম করতেন। 

হাটনের মতে পৃথিবী ছিল এক সময় প্রচণ্ড তাপে গলিত বস্তপিগড। এই 
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উত্তপ্ত বস্তপিণ্ড শীতল হলে তা থেকে গ্রানাইট ও অন্যান্ত পাথর স্থষ্টি হয়। 

তারপর, একের পর এক স্থতীত্র আলোড়নে পৃথিবীপৃষ্ঠ আলোড়িত ও 

উতৎক্ষিপ্ত হয়েছে । এমনি সব প্রারুতিক বিপর্যয়ের মধ্যবর্তীকালে দীর্ঘদিন 

ধরে চলে পৃথিবীপৃষ্টের তৃমিক্ষয়। এই ভূমিক্ষয়ের ফলেই আবার স্থন্টি হয়েছে 
নতুন প্রস্তর স্তর। 

একজন খাটি মানুষরূপে কুপার সিলিম্যানকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি 

তাকে লিখলেন কিভাবে তার “মতবাদ ভূবিদ্ হিসাবে তার খ্যাতি আমার 
তরুণ ছাত্রদের নিকট নষ্ট হতে চলেছে, কাজেই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন 

অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি । আমার মতে বাইবেলের পূর্বভাগ বা অন্তভাগ 

কোনটি থেকেই অভ্রান্তরূপে মণিকবিছ্যা ও ভূবিগ্ভার অভ্রান্ত নির্দেশ মেলে 
না। সিলিম্যান কুপারের মতবাদকে শ্রদ্ধা করতেন। বৈজ্ঞানিক তত্ব 

সম্পর্কে এমনি অকপট মতবিনিময়ের ছারা কোন বিরাট গোলযোগ কিছু 

দখা দিত না। কিন্তু ছাত্র ও অন্ঠান্ত ব্যক্তিবর্গ, বাইবেলোক্ত বিশ্বহ্ষ্ট 

কাহিনী বেজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে সত্য কিনা এ সম্বন্ধে যখন তীকে প্রশ্ন 

করতেন, তখন কলহপ্রিয় কুপার এ বিষয়ে তার নিজন্ব মতামতই প্রকাশ 

কণে বাইবেল বণিত ষ্টিতত্ব যে ভ্রীন্ত তা জানাতে দ্বিধা করতেন ন1। 

ফলে কলেজের অধ্যাপকের পদ হতে তাকে অপসারিত করার জন্য রাজ্য 

বিধান মগ্ডলীর নিকট আবেদনপত্র প্রেরিত হল। কুপার দৃপ্ত তেজে দক্ষিণ 

ক্যারোলাইনার প্রতিনিধি সভার সামনে অতি চমৎকার ভাবে আত্মপক্ষ 

সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মদ্রোহিতার সকল অভিযোগ 

হতে মুক্ত হলেন। তার কলেজের চাকরি বজায় রইল। কিন্তু তাকে কলেজ 

থেকে বিতাড়িত করার আন্দোলন চলতে থাকল। শেষে ১৮৩৪ সালে 

কলেজের অধ্যাপকের পর্দে তিনি ইস্তফ। দিতে বাধ্য হলেন। তখন এই 

আন্দোলন থামল। 

আমেরিকান বিজ্ঞানের প্রাণবন্ত এই পুরুষ সম্বন্ধে আজ কি কথা বলা 

চলে? কয়েকটি বিষয়ে আমবা1 নিঃসন্দেহ হতে পারি। কুপার ছিলেন 

বিরল ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । এই প্রতিভা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই 
দেখা দেয়নি । দেখা দিয়েছিল আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও দর্শনশান্েও। 

শিক্ষকরূপে তিনি ছিলেন অতুলনীয় । কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা 

দিয়েও বিজ্ঞান বিষয়ে লেখনী ধারণ করে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা অনেকখানি 



৬০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদ্দের কাহিনী 

প্রসারিত করে গেছেন। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী উক্তি ও কার্যকলাপ 

দ্বার! শিষ্ট সমাজকে চটিয়ে না দিলে তিনি এক সময় ইয়েল বা হাভার্ড. 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করতে পারতেন। তাতে আরও 

বুহত্তর ও প্রভাবশালী মহলে তার শিক্ষা প্রসারিত হবার সুযোগ পেত। 

বিভিন্ন বিষয়ে ওঁৎস্থৃক্য, সমাজ-সচেতনতা, বহুমুখী প্রতিভা ও আধুনিকতার 

দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ফ্লাঞ্চলিনেরই সমগোত্রীয় । স্সেহময় পিতা ও স্বামী, 

চমৎকার সঙ্গী, বিশ্বাসে আন্তরিক, নিজন্ব মতাদর্শ অনুযায়ী ধাম্সিক, নিজের 

শ্রদ্ধাভাজনদের স্থুখছুঃখে দরদী পুরুষ ছিলেন এই কুপার। না হলেকি 

ধর্মবিশ্বাসে মুলগত মতভেদ সত্বেও তিনি দীর্ঘ দশ বছর যাজক-বিজ্ঞানী 

প্রিস্টলের সঙ্ষে এক বাড়ীতে কাটাতে পারতেন? 

কুপার ছিলেন একজন উগ্রপন্থী, দুঃসাহসী, একগায়ে, প্রায়শঃ কৌশল- 
বজিত এবং মারমুখো সংস্কারক । এই উগ্রচণ্ডী স্বভাবের সঙ্গে মিশেছিল 

খামখেয়ালীপনা। এইসব ব্যাপার দেখেই ইংরাজ ভূবিজ্ঞানী জি. ডব্লিউ, 

ফেদারস্টোনহাউ লিখেছিলেন, “তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন, সে বাড়ীর 

কর্তা একজন অসাধারণ পুরুষ, তবে তাঁর মাথার কয়েকটি স্ত্ু 

অতিরিক্ত টিলে।* 

কুপার একদা জেফারসনকে লিখেছিলেন “আমার ধর্মবিশ্বাস ঠিক যে কি, 
তা আমি নিজেই জানি না।” তবু এই ধর্মমতই তার অনেক ঝঞ্চাটু 
ঝামেলার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। কুপারের কবরের উপর যে সাদামিধ! 

প্রস্তর ফলক স্থাপন করা হয়েছিল তাতে শুধু এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করা হয় : 

সাউথ ক্যারোলাইন৷ কলেজের ভূতপুর্ব প্রেলিডেপ্ট টমাস 
কুপার, এম. ডি. এলএল, ডি, মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে তার 
সমসাময়িক নাগরিকদের এক অংশের দ্বারা নিমিত। 

নাগরিকদের বাকী অংশ তাকে চিরতরে ভূলে যেতে চেয়েছিল। ব্ন্ত 

চঞ্চল বিগত শতাব্দীতে এদেশের মানুষ তার কথা ভূলে গেছে। 

কিন্তু, আমাদের দেশের সংস্কৃতি অগ্রগতির সাধনে তিনি যে বিরাট অংশ- 

গ্রহণ করেছিলেন, তার জন্যই তিনি স্মরণীয় । 



॥৪॥ 
_নস্ট্যান্টাইন সামুস্মেল ল্লাফিনেক্ফ 

(১৭৮৩-১৮৪০ ) 

আমেরিকার বিজ্ঞান নতুন সীমান্তপারে এগিয়ে চলে 
১৮০১ সালে টমাস জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রূপে কার্ধভার 

গ্রহণের আগে থেকেই আমেরিকাবাসীরা বসবাসের উদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চলের 

দিকে যেতে শুরু করেছিল। ছোট ছোট ছু একটি অভিযাত্রীদ্ল ইতিমধ্যেই 

আলিগেনি ও আপেলেসিয়ান পরৰ্তমালা অতিক্রম করেছিল। ১৭৯২ সাল 

নাগাদ যুক্তবাষ্টে অন্ততু্ত হবার উপষোগী বিরাট জনসংখ্য। হয়ে দাড়িয়েছিল 
কেনটাকি রাজ্যের। এব চার বছর পর টেনেসি প্রদ্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততূ্ত 

হল। ১৮০৩ সালে ওহাও প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের মর্ধাদা লাভ 

করল। 

এই নতুন রাজ্যগুলির সীমান্তের বাইরে তখন ছিল আরও এক বিরাট 

অজ্ঞাত মহাদ্দেশ। মিসিপিপি নদী থেকে রকি পর্বতমালার মধ্যবর্তা সব 

অঞ্চল ছিল স্পেনের অধিকারভূক্ত। ১৮০০ সালে স্পেন গোপনে এই ভূখণ্ড 
নেপোলিয়নের হাতে তুলে দেয়। ইউরোপে ব্যয়বহুল যুদ্ধের খরচ জোগাতে, 

অর্থচিন্তায় তখন প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন নেপোলিয়ন। তাই ১৮০৩ 

সালে লুদিয়ানা নামে এই ভূখণ্ড তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এককোটি পঞ্চাশ 

লক্ষ ডলার মূল্যে বেচে দেন। 
জেফারসনের ইচ্ছ! ছিল যে আপেলেমিয়ান পর্বতমালা ছাড়িয়ে যে বিরাট 

অপরিজ্ঞাত তৃমিখণ্ড রয়েছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের উদ্দেশে একদিন 

তিনি সেখানে অভিযান চালাবেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেপিডেপ্টরূপে কাভার 

গ্রহণ করবার পর এবার তিনি এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্ধ চালানোর জন্য 

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় একটি অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরণ করবার 
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পরিকল্পনা রচনা করলেন। মাকফিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে এরূপ 

অভিযান এই প্রথম । এই অভিযানের নেতৃত্ব করবার জন্য তিনি ক্যাপ্টেন 

মেরীওয়েদার লুইস ও লেফটেনাণ্ট উইলিয়াম ক্লার্ক নামে দুজন ভাজিনিয়াবাসী 

তরুণকে নির্বাচিত করলেন। লুইস ছিলেন জেফারমনের একাস্ত-সচিব। 

এই অধ্যবসায়ী যুবক নিজের দেশের আঞ্চলিক ও খতুকালীন উদ্ভিদ ও 

প্রাণীকুলের পরিচয় ভালভাবেই জানতেন। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও ভূবিগ্যার 

মুলন্থত্রগুলি কিছু কিছু শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি । ক্লার্কের ছিল পশ্চিম 
সীমান্ত অঞ্চলে ও রেড ইগ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা । চমৎকার 
শিকার করতে ও ফাদ পেতে পশুপ্রাণী ধরতেও পারতেন তিনি । স্চারঃ 

রূপে, সধত্বে আ্াকতে পারতেন পাখি, মাছ ও গাছগাছালির নির্ভুল 

প্রতিকৃতি । 

লুইস ও ক্লার্ক ছিলেন বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি। 
পেশাগত ভাবে শিক্ষিত বিজ্ঞানী অবশ্য তারা ছিলেন না। অভিযানের 

নেতৃদ্বয়ের এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে জেফারসন তাঁর আমেরিকান 

ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির বন্ধুদের শরণাপন্ন হলেন। ফিলাডেলফিয়াতে 

'লুইসকে এক বছর ধরে গণিত ও জ্যোভিবিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শিক্ষা 

দেওয়া হল। বিজ্ঞানী হিসাবে লুইস ও ক্লার্কের কর্তব্য সমন্ধে শিক্ষা দিয়ে 

তাদের সঙ্গে বু সপ্তাহ কাটালেন জেফারসন নিজে । আমেরিকার অজ্ঞাত 

অঞ্চলে অভিযান চলাকালে এদের সেখানকার তৃসংস্থান সংক্রান্ত বিশদ তথা 

সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিদিন গ্রহনক্ত্রের ও আবহমণ্ডলের পরিবর্তন 

লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেখানে কোন্ গাছে কখন কোন্ ফুল ফোটে, কোন্ 

ফুল ও গাছের পাতা কখন ঝরে পড়ে তা লক্ষ্য করে লিখে বাখতে হবে। 

ওখানকার বিভিন্ন ধরনের পাখি, সবীহ্ছুপ ও কীটপতঙ্গ কখন কখন দেখা 

দেয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে তাদ্দের। এ ছাড়া এ অঞ্চলে অনুসন্ধান 

কার্ধ চালিয়ে এখানকার গাছপালা, জীবজন্ত এবং খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে রিপোর্ট 

পেশ করতে হবে। অভিযানকালে যে সব রেড ইত্ডয়ান্দের সঙ্গে 

অভিষাত্রীদলের দেখা-সাক্ষাৎ হবে তাদের সঙ্গে ওরা আলাপ-আলোচনা 
করবেন এবং এ অঞ্চলের রেড ইত্ডিয়ান্দের সংখ্যা, সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, 

খর্ম, রোগ, এবং কৃষি ও অন্তান্ত উপজীবিকা সম্বন্ধে তার! তথ্য সংগ্রহ করে 

আনবেন । 
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১৬ই মে ১৮০৪ সালে সেন্ট লুই থেকে জলপথে অভিষাত্রীর1 যাত্রা শুরু 
কবল। সাড়ে পাচ মাস পর অতি কষ্টে তারা গিয়ে পৌছলেন মিসৌরি 
নদীর বিরাট বাকে। নর্থ ডেকোটার বিসমার্কের নিকট ম্বানদান রেড- 

ইত্ডিয়ানদের একটি গ্রামে তাদের সঙ্গে দেখা হল বর্ণসন্কর তৌসেন্ট চারবনেউ 
ও সাকীজাউআ1 নামে তার ষোল বছরের দাস-সত্রীর সঙ্গে। সাকাজাউঅ! 

তখন অশ্রঃসত্বা। বাপের বাড়ীর দেশে ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছা তার। 

মে সানন্দে রাজী হল লুইস ও র্লার্কের অভিযাত্রী বাহিনীর পথপ্রদর্শকের 
কাজ করতে । রকি পর্ততমালার বিটাররুট পাহাড়ের মাঝের গিরিবর্ দিয়ে 

কলাম্িয়! নদীর উৎসমুখে পৌছবার পথের সন্ধান সে জানত। অভিযাত্রীদের 
পথকষ্ট আরও বাড়ত যদি না পাহাড়পর্বতে পক্ষীসম শ্বচ্ছন্দগতি 

সাকাজাউআ] ও তার সগ্ভোজাত শিশুপুত্র পম্প শোশোন বেড হাগুয়ানদের 

সাহায্য না পেত। এদের নিকট হতেই শিশুকালে সাকাজাউআ1 অপহৃত 

হয়েছিল। পরে প্রকাশ হল, এই শোশোন রেড ইগ্ডিয়ানদের দলপতি হল 

তার ব্হুদিনের হারানো ভাই । সে অভিষাত্রী দলের নিকট রসদ বিক্রয় 

করল। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে পৌছনোর পক্ষে পর্যাপ্ত এই রসদ। 
বিরাট বিশাল বৃক্ষরাজিপূর্ণ অরণ্যভূমি ও তুষাঝাবৃত পবতমালা পার হয়ে 

অভিযান্রীদল কলাদ্দিঘ্ নদীর বিশাল জলধারা প্রথম দেখতে পেল। সেণ্ট 

লুইসে ফেরবার আগে তারা এই জলধারা অনুসরণ কে প্রশান্ত মহাসাগরে 

নদীর মোহানা পর্বস্ত এগিয়ে গেল। সেন্ট লুইতে দলটি ফিরে আসে ১৮০৬ 
সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর । লুইস ও ক্লার্ক এবং তার সাতশ জন সঙ্গী হবছর 

চার মাস অভিযানে কাটিয়েছিলেন। আঠারে! মাস তার্দের কোনও খবর 

পাওয়া যায়নি । তবু কিন্তু, দলটি কিরে আসবার তিনমান পরও খবরের কাগজে 

ওদের সম্বন্ধে এক ছত্রও খবর বের হয়নি। এ সম্বদ্ধে অধিকাংশ কাগজে 

প্রথম খবর বের হল তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিধানমগণ্ডলীতে একটি বিশেষ 

বার্তীয় জেফারসন লুইস ও ক্লার্ক “সাফল্যের সঙ্গে বে সব কাজ করবেন বলে 

আশ করা গিয়েছিল” তা করতে সক্ষম হওয়ায় তাদের প্রশংসা করলেন। 

লুইস্ ও ক্লার্ক উভয়েই পৃথক পৃথক ভাবে অভিযানের দিনলিপি রেখে- 

ছিলেন । দলের অন্থান্থ অনেক সদস্তও এমনি দিনলিপি লিখেছিলেন । এইগুলি 

এবং সরকারী মুখপত্রে প্রকাশিত বিবরণী থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য 

সংগৃহীত হয়। 



৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

লুইসকে সম্ভবতঃ খুন করা হয়েছিল কিংবা তিনি হয়ত আত্মহত্যা 

করেছিলেন। ১৮১৪ সালে, মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, তার লিখিত অভিযানের 

বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে প্রভূত বৈজ্ঞানিক তথ্য 

ব্যতীত বিভিন্ন রেড ইগ্ডিয়ান গোঠীগুলি সম্থন্ধে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশিত 

হয়েছিল। 

লুইন ও রুার্ক খন অভিষানের প্রস্ততি চালাচ্ছেন, তখন ফিলাডে পফিয়। 

শহরে এসে বসবাস করছিলেন একুশ বছর বয়সের এক যুবক। ইতালী 

থেকে ছু বছর আগে তিনি এদেশে এসেছিলেন। জীবতত্বে ইতিমধ্যেই তিনি 

কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন। টমাস জেফারসনও 
তাকে চিনতেন। নতুন দেশে তিনি যতটা উন্নতি করতে পেরেছিলেন তাতে 

তিনি খুব সন্তুষ্ট হতে পারেননি । তাই গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন দেশে 

ফিরে যাবার কথা । এ সম্বন্ধে তিনি পরে লিখেছিলেন, "কিন্ত যখন আমি শুনতে 

পেলাম ঘে লুইস ও ক্লার্কের যে অভিযানের প্রস্ততি চলছে তাতে উদ্ভিদতত্ববিদ- 
রূপে আমাকে নেওয়া হতে পারে তখন আমি আমেরিকা ত্যাগে দ্বিধা করতে 

লাগলাম ।” কিন্তু এই পদের জন্ত আবেদন না করে তিনি অপেক্ষা করতে 

লাগলেন । শেষ পর্ধস্ত এত দেরী করে ফেললেন যে আর তাকে অভিযানে 

নেওয়। চলল না। ব্যর্থ মনোরথে তিনি যুক্তবাষ্ট পরিত্যাগ করা স্থির করলেন । 

১৮০৫ সালে নববর্ষের দিনে জাহাজযোগে যাত্রা শুরু করলেন ইতালীর 

লেগহর্ন শহরের উদ্দেশ্তে। দশ বছর ছিলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে । 

লুইস ও ক্লার্কের অভিযানে যোগদান করতে না পেরে রাফিনেস্ক যখন 
১৮০৫ সালে ইউরোপে ফিরে যান তখন তার আর আমেরিকায় ফিরে আসবার 

ইচ্ছা ছিল না । আমেরিক1] থেকে আসবার সময় তিনি সঙ্গে করে আমেরিকার 

বিভিন্ন ধরনের পাখর, শামুক, গাছগাছালি ও বীজের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে 

গিয়েছেন। এগুলি তিনি ইউরোপের বিভিন্ন কলেজ, বাগিচা ও যাদুঘরে 

বিক্রি করেন। কিছুকাল তিনি সিসিপিতে উইলিয়াম সোয়ায়েনমন নামে 

একজন ইংরাজ পক্ষিবিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করলেন । এখানে তিনি 

সিপিলির পালেরমোস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের সচিবরূপে কাজ করতেন, 
হুইস্কি তৈরি করতেন, এবং ওুঁষধধ ও ওষধিলত| স্কুইলস (51115) বিক্রি 

করতেন। বাকী সময়টা বৈজ্ঞানিক তত্বানুসন্ধানে কাটাতেন। সিপিপিতে 
“যে সব ব্যবসা ফেঁদেছিলেন সেখানে তার কোনটাই চলল না| সিসিলি 
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বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে উদ্ভিদতত্বের অধ্যাপক পদ্দে নিয়োগ করবার আবেদন 
তিনি করেছিলেন। সে আবেদনও নামঞ্জুর হল। তখন তিনি আবার যুক্তরাষ্ট্র 

ফিরে এলেন। 

রাফিনেস্কের আমেরিকা প্রত্যাবর্তন খুব শুভ হয়নি। পালেরমে। থেকে 

রওনা হবার নব্বই দিন পর জাহাজ থেকে লং আইল্যাণ্ডের তটভূমি দেখা 
গেল। ঠিক সেই সময় ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল সমুদ্রবক্ষ। জাহাজখানা 

লং আইল্যাণ্ড ও ফিপার আইল্যাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় এসে ডুবো পাহাড়ে 
ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেল। জাহাজডুবিতে তিনি তার উদ্ভিদ তত্ব সম্পর্কে সংগৃহীত 

সমুদয়.বস্ত হারালেন । এর মধ্যে ছিল উদ্ভিদতত্ব ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের 

উপকরণে পূর্ণ পঞ্চাশটি বাক্স । দশ বছরের চেষ্টায় ইতালীতে তিনি এগুলি 

গ্রহ করেছিলেন। তা ছাড়া ছিল নানা পশ্ুপক্ষী ও উদ্ভিদের চিন্র এবং 

অপ্রকাশিত পাওুলিপি। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি কোন ক্রমে নিরাপদে পৌছালেন 
নিউ ইংল্যাণ্ডের কনেকটিকাটের উপকূলে । দীর্ঘ সন্তরণে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে 
সামান্য একটু শক্তি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলেন নিউ ইয়র্ক 

শহর অভিমুখে-বন্ধু ডঃ সামুয়েল এল. মিচিলের সঙ্গে দেখা করতে । 

ইতালীতে থাকতে বহু দিন ধরে তিনি এর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন । 

মিচিলের স্থপারিশক্রমে রাফিনেস্ক ক্লারমন্টে, নিউ ইয়র্কের মিঃ লিভিংস্টোন 

নামে এক ব্যক্তির তিন কন্তার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। রাফিনেস্কের বয়স 

তখন বত্রিশ । 

এ কাজ রাফিনেস্কের খুব ভাল লাগল না। কারণ এই মেয়ে তিনটিকে 

পড়ানোর সময় তার সর্দাই মনে পড়ত নিজের ছেলেমেয়েদের কথা। 
১৮০৯ সালে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ঠিক যে সময় তিনি যুক্তবাষ্্র 
অভিমুখে রওনা হন, সে সময় ইনি তাকে ত্যাগ করে একজন ইতালীয় 

কৌতুক-অভিনেতার সঙ্গে পালিয়ে যান। গৃহশিক্ষকের জীবন রাফিনেস্কের 
দুঃসহ ঠেকতে লাগল। মনে হতে লাগল এই নতুন পরিবেশ যেন তাঁকে 
ৰনীী করে ফেলতে চলেছে । এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বনে জঙ্গলে 

গাছগাছালি ফলফুলের নমুনা সংগ্রহ করে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর প্রবৃত্তি, 
আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মাঝে । নিউইয়র্কে ফিরে এসে তিনি 

মিচিলের সঙ্গে অজ্ঞাত অরণ্যতূমি অঞ্চলে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহের একটি 
অভিযানে যোগ দিলেন। অভিযাত্রীর্দলটি নিউজাপি রাজ্যের মধ্য 
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দিয়ে উদ্ভিদার্ির নমুনা! সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে চলবে বলে স্থির 

হয়েছিল। 
আর একবার বাইরের জীবনের স্বাদ পেয়ে তিনি আবার বনভূমি অঞ্চলে 

উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহের কাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন। ক্লাটবুস, গ্রেতসএও্, 

জামাইকা, অয়েস্টার বে-তে তিনি তরুলতার অন্সন্ধান, পরীক্ষা ও সংগ্রহকার্য 

চাঁলান। অল্প কিছুকাল ক্রকলিনে (নিউইয়র্ক) বসবাম করেন। হাডমন 

নদী উপত্যক1 আবিষ্কারের অভিযানে তিনি এ অঞ্চল পরিক্রমা করেছিলেন । 

প্রথমে নদীপথে বাম্পীয় পোতে যান আলবানি পর্যন্ত, তারপর সেখান 

থেকে পায়ে হেঁটে যান নায়েগ্রা জলপ্রপাত, লেক জর্জ, সার:টোগার খনিজ 

প্রশ্রবণ ও টিকেনডারোগায় এক হাতে ছাত। ধরে আর এক হাতে নোট 

বই নিয়ে যখন ঘরে ফিরলেন তখন পাহাড় প্রমাণ তরুলতা, শামুক, ঝিনুক, 

জীবাশ্ম ও খনিজ পদার্থের নমুনীর ভারে তার পিঠ নুয়ে পড়তে চলেছে। 

অমংখ্য বৈজ্ঞানিক অভিযানে বের হওয়ার মাঝেও রাফিনেস্ক মিচিল, 

কুপার ও জেমস ই. ভিকেকে নিউ ইয়র্কে লাইসিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্রি 

(জীব্তত্বের মহাবিদ্যালয় ) নামে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবার 
অবকাশ পেয়েছিলেন। ১৮১৮ সাপের মে মাসে পায়ে হেটে আলিগেনি পবত 

পার হয়ে তিনি কেনটাকিতে হেনডারমনভিলে গেলেন। সারা পথ তকলতা 

অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে চললেন। এখানে তিনি একজন চিত্রশিল্পীর সাক্ষাৎ 

পেলেন। লোকটিকে দেখে তিনি বিস্মিত হপেন রীতিমত | ভদ্রলোক জীবিকা 

নিবাহের জন্য ছোট্ট একটি মুদিখানার দোকানে কাজ করতেন। অবসর সময় 

তার কাটত শিকার করে ও পাখির রেখাচিত্র একে । এই ভদ্রলোকের নাম 

জন জেমস্ অড়ুবন। ইনি দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের সেরা পক্ষীচিত্রশিল্পী ও সর্বাধিক 
পরিচিত পক্ষী-বিজ্ঞানীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে চলেছিলেন । 

১৭৮৫ সালে নিউ অরলিন্সের কাছে অড়ুবনের জন্ম হয়। লুসিয়ান! তখনও 

ফরাশীদের দখলে । তার মা ছিলেন হাইতিবাশী ক্রিওল (ইউরোপীয় ও 

আমেরিকার আদিবাসীদের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর ), বাপ ছিলেন ফরাসী 

নৌবাহিনীর আযাভমিরাল। সান্টো৷ ডোমিনগোতে দেশীয় অধিবাসীদের 
অভ্যর্থানে তার মা মারা ষান। অডভুবন ও তার বাপ ফ্রান্সে পালিয়ে আসেন । 

সতেরো! বছর বয়সে তরুণ অডুবনকে মিল গ্লোভে পাঠান হল পিতার 

পেনসিলভানিয়ার সম্পত্তির তত্বাবধান করতে । এখানে এসে তিনি জীবস্ত 
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পাখির ছবি আকতে লেগে গেলেন, বিবাহ করে বসলেন লুসি বেক ওয়েল 

নামে এক মহিলাকে | ইনি তার বাড়ীর পাশেই বাস করতেন । ১৮০৮সালে 

আঘধিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি পুনরায় কেনটাকিতে ফিরে গেলেন। 

১৮১০ সালের ১৯শে মাচ” অড্ভুবনের সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি লুই- 

ভিলের একটি দোকানে ঢুকলেন। এর নাম আলেকজাগ্ডার উইলসন। ইনি 
ছিলেন স্কটল্যাণ্ড দেশীয় কৃষক-ত্বাত বুনতেন, জিনিস ফেরী করতেন । 

ছিলেন কবি ও রাজনৈতিক শরণার্থী । উইলিয়াম বাট্রণমের কথামত ও তার 
সাহায্যে ও উৎ্মাহে তিনি ১৭৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন আমেরিকার পক্ষী 

বিজ্ঞান চচ্চ করতে । উইলসন অডুবনকে তার রচিত বিখ্যাত গ্রস্থ 

“আমেরিকান অরনিথলজির? ( মাকিন পক্ষীবিজ্ঞান ) প্রথম ছুই খণ্ড দেখালেন 

ও তাকে এই গ্রস্থমালার গ্রাহক হতে অনুরোধ করলেন। অডভুবনও অমনি তাকে 

নিজের জলরঙ ও রঙ্গিন পেনসিলে আকা কতকগুলি পাখির ছবি দেখালেন । 

কদ্দিন দুজনে একত্র পাখি শিকার করলেন। তারপর নিজের গ্রন্থমালার 

জন্য চাঁদা না নিয়েই উইললন অডুবনের নিকট থেকে বিদায় নিলেন। 
তিন বছর পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও রক্তামাশয়ে তিনি মারা যান। তার আগে 

তিনি আমেরিকার পক্ষীবিজ্ঞানকে এক ত্বদৃঢ ভিত্তির উপর স্থাপন করে যান। 

আমেরিকার বিজ্ঞানে এক বিপুল গতিবেগ সঞ্চারিত হয় তাতে । পক্ষীবিজ্ঞানে 

আরও অনেক বিজ্ঞানী অনেক গবেষণা, অনুসন্ধান ও অন্থশীলন করে গেছেন। 

কিন্তু তা হলেও উইলসনকেই ন্ায়সঙ্গত কারণেই আমেরিকার পক্ষীবিজ্ঞানের 

জনক আখ্যা দেওয়। হয়ে থাকে । 
উইলসনের সঙ্গে অডুবনের এঁতিহাসিক সাক্ষাতের আট বছর পর 

ভবঘুরের মত চেহার] নিয়ে অডুবনের দোকানে ঢুকে রাফিনেস্ক তার হাতে 

একখানি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। এই পরিচয়পত্র যিনি দিয়েছিলেন 

তিনি রাফিনেস্ক ও অড়ুবন উভয়েরই বন্ধু । চিঠি পড়ে অড্ভুবন বহুক্ষণ সশবে 
অট্রহাস্য করলেন। কারণ এই চিঠিতে পত্রবাহকের বর্ণনা দিয়ে বল! 
হয়েছিল “ইনি এক অদ্ভুত প্ররুতির “মতস্ত', জীবতত্বের প্রকাশিত কোন গ্রস্থেই 
এর বর্ণনা মিলবে না।” পরবে অড়ুবন লিখেছিলেন, “পরম বিচিত্র পোশাক 

পরিহিত, পূর্বদেশ থেকে আগত যে পক্ষীটি তার দৌকানে এমে বসেছিল 
তাকে তিনি সযত্বে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বেখেছিলেন। 

অড়ুবন রাঁফিনেস্ককে স্বাগত জানালেন। ছুঙ্গনে গাছপালা, পাখি ও 
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নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও গল্পগুজৰ করলেন । 

রাতে বাড়ী ফিরতে তাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে অড়ুবন পরে 
লিখেছিলেন, রাফিনেস্ক তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকতে না ঢুকতেই “আমি 
বিরাট চিৎকার ও গোলমালের শব্ধ শুনতে পেলাম সেখান থেকে । সবিস্ময়ে 

দেখলাম আমাদের অতিথি মহাশয় উলঙ্গ হয়ে হাতে আমার শখের ক্রেমোন! 

বেহালাটি নিয়ে সার ঘরম্নয় ছুটোছুটি করে বাছুড় মারবার চেষ্টা করছেন। 

বাছুড়গুলি খোল জানল! দিয়ে ঘরে ঢুকে ছিল। বাছুড় মারার চেষ্টায় 

বেহালাট থেতলে গুড়িয়ে গেছে । আমি অবাক বিল্মক্ীী দাড়িয়ে থাকি। 

উনি লাফিয়ে ঝাপিয়ে ছুটোছুটি করে বাছুড় মারার চেষ্টা করতে থাকেন। 

শেষ পর্যস্ত ছুটোছুটিতে বেশ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন । তখন আমায় কাতর 
অনুনয় করতে লাগলেন একটি বাছুড় ধরে দেবার জন্য । তার দৃঢ় বিশ্বাস 

এগুলি এক নতুন জাতের বাছুড়।? 

নতুন শ্রেণীর পশুপক্ষীর প্রতি রাফিনেস্কের ছিল প্রবল আকর্ষণ। সর্বদ! 
তিনি নতুন ও অপরিচিত জীবন্ত প্রাণী খুঁজে বেড়াতেন। নতুন শ্রেণীর পশু 

পাখির নাম ঘোষণ। করার প্রায় এক উন্মাদ আকাজ্ষ। ছিল তার। তার জন্য 

অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে, ভ্রান্ত খবরের ভিত্তিতে, কয়েকটি ক্ষেত্রে 

পরের মুখে শোন! কথার উপর নির্ভর করে, নতুন আবিষ্কৃত পশুপাখীর নাম 
ঘোষণ করে বসতেন। এই দুর্বলতার ফলে তাকে একাধিকবার প্রতারিত 

হতে হয়েছে। যেমন, অড়ুবন একবার রাফিনেস্ককে কতকগুলি মাছের 

ছবি দেখান। এগুলি তিনি নাকি নদীতে দেখতে পেয়েছিলেন। এই 

মাছগুলিকে নাকি ও অঞ্চলের ইংরাজ ও ফরামী অধিবাশীর। পোগোন্টোমা 

ও পিলোডিকটিস্ বলে থাকে । রাফিনেস্ক খবরট] তার নোট বইতে টুকে 

নেন, এবং তার অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধের একটিতে এই মৎ্স্যকুলের 
পরিচয় প্রকাশ করেন। বহুদিন ধরে মৎস্যবিজ্ঞানের ছাত্ররা পোগোস্টোম। 

ও পিলোডিকটিস্ জাতীয় মাছের কোনও সন্ধান না পেয়ে বেশ বিশ্মিত হয়ে 

উঠেছিলেন। এই মাছ ছুটি আসলে অড্ভুবনের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রস্থত । 
রাফিনেস্ক এই সময় অতিশয় দারিদ্রের মাঝে দিন কাটাচ্ছিলেন। দুর্বার 

চেষ্টা করছিলেন কোনও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষকের কাজ পাবার, যাতে 

মোটামুটি একটা আয়ের পথ হয়। দারিদ্রের কবল-মুক্ত হয়ে তিনি বৃক্ষলতা। 

অন্বেষণ, অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও জীবতত্বের অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ কার্ধ চালাতে 
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পারেন। পেনসিলভানিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে 

তাকে নিযুক্ত করার জন্য ইতিপূর্বেই তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন 

করেছিলেন । কলেজের ট্রাহিরা (অছি) তাঁকে জানালেন যেহেতু তার 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই এবং তিনি অদ্ভুত স্বভাবের লোক, অতএব 
এ পদে তাঁকে নিযুক্ত করা চলে না। 

শখের বিজ্ঞানী ছিলেন জন ডি. ক্লিফোর্ড। কেনটাকির লেক্সিংটনে 

তার জীবাশ্ম ও প্রাচীন শিল্প সভ্যতার নিদর্শক বস্তর সংগ্রহশালা! ছিল। 

ট্রান্সিলভানিয়া কলেজের অন্তম ট্রার্টি ছিলেন তিনি । কেনটাকি রাজ্য 

১৭৮০ সালে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করে । জন ডি. ক্লিফোর্ডকে একজন 
উপকারী ও প্রভাবশীল বন্ধুবূপে পেয়েছিলেন রাফিনেস্ক। তার প্রভাববলে 
১৮১৯ সালে এই কলেজে রাফিনেম্ক উত্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ব ও আধুনিক 
ভাষার অধ্যাপক পদে নিষুক্ত হলেন। সেই বছরের শরৎ কাল থেকে তিনি 

কলেজে অধাঁপনার কাজ শুরু করেদেন। সাত বছর ছিলেন তিনি এই 

কলেজে । 

কলেজের অধ্যাপক জীবনের এই দিনগুলি রাফিনেস্কের পক্ষে খুবই 

ফলবান হয়েছিল। কলেজের সঙ্গে এই তার একমাত্র সম্পর্ক। কলেজের 

অধ্যাপক নিযুক্ত হবার কিছুকাল পরেই তিনি লেকসিংটন থেফে নিজের 

খরচে ইকথিয়লজিয়া ওহায়িয়েনসিজ (10150105010£18 01216515 ) নামে 

নব্বই পৃষ্ঠার একখান] পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় ওহাও এৰং 

তার উপনদীসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের বিষ্লেষণাত্মক বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া হয়েছিল। এর অনেকগুলি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন। জীবতত্বে এই 
অবদানের জন্য জার্মানীর বনের একটি বিজ্ঞান পরিষদ রাফিনেস্ককে একটি 

সম্মানার্থক প্রশংসাপত্র দেন। 

বাফিনেক্কের সমসাময়িক কালে স্থসম্বদ্ধভাবে নতুন নতুন শ্রেণীর তরুলতা ও 

পশ্তপক্ষী অন্বেষণ সংগ্রহ ও নামকরণ চলছিল। যে সব নদীপথে ভ্রমণ করে 

তার রূহস্ত সন্ধান কর তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই সব নদীর তীরে বসবাসকারী 

সাধারণ মানুষ ষে এই সব নদীর বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের অনেক খবর দিতে 

পারবে, তা বুঝতে পেরে তিনি সাময়িকপত্র ও তার রচিত পুস্তকাদির মাধ্যমে 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মৎ্স্তকুলের বিবরণী জানানোর জন্য জনসাধারণের 

নিকট আবেদন করলেন। আমেরিকায় পক্ষিবিজ্ঞান সন্ধে উইলসন য৷ 



৭০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

করতে পেরেছিলেন, আমেরিকার মেরুদণ্তী প্রাণী স্বদ্ধে অন্তান্থরা ষে গবেষণা- 

মূলক কাজ করার চেষ্টা করছিলেন, আমেরিকার মত্স্বিজ্ঞান স্থদ্ধে অনুরূপ 

কাজ তিনি করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন। 

কলেজে ছাত্র পড়ানো ছাড়াও অন্য কাজ নিয়ে রাফিনেম্ক খুব ব্যস্ত 

থাকতেন। ওহাও নদীর মাছের বিবরণী বিষয়ক পুস্তিক! প্রকাশিত হবার 

পরের বছর তিনি একটা বৈজ্ঞানিক অভিষানের দল নিয়ে মিয়ামি নদীর 

মোহনা পর্যন্ত যান। ট্রান্সিলভানিয়া কলেজ তাকে এম. এ. ডিগ্রীতে ভূষিত, 

করে সম্মানিত করেন। সেই বছরই রাফিনেম্ক কেনটাকি ইনগ্িটিউসনের 

সম্পাদকের পদ লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানটি কেনটাকিতে প্রতিষ্িত প্রথম 

বিজ্ঞান পরিষদ । রাজ্য বিধানমণ্ডলীকে দিয়ে আইন পাস করিয়ে একটি 

সরকারী বটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি । এই চেষ্টা 

বিফল হলে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খুলে তিনি এমনি একটি তক প্রদর্শন 

বাটিক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন । এ চেষ্টাও ব্যর্থ হল। 

ট্রন্সিলভানিয়া! কলেজে তিনি পড়াতে লাগলেন। প্ররুতি বিজ্ঞানের 

ক্রমাগ্রগতির সকল পর্যায়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার। সচেতন ছিলেন 
এ বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন পরিস্থিতির প্রতি, ভালভাবে খবর বাখতেন সহযোগী 

আমেরিকান প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক সব কাজে, ছিলেন অতিমাত্রায় 

আত্মস্বাতন্ত্যবাদী ; মাঝে মাঝে পরিচয় দিতেন অতি খর স্বভাবের । সব মিলে 

তিনি ছিলেন এক অসাধারণ অধ্যাপক । তীর একজন ছাত্র শিক্ষক হিসাবে 

রাফিনেস্কের এই চমত্কার বর্ণনা দিয়ে গেছেন £ “পিপীলিকা সম্বন্ধে তার 

বক্তৃতা ছিল বিশেষ শিক্ষাগ্রদ ও চিত্তাকর্ষক । বহু ছাত্র এই বক্তৃতা শুনে 

প্রাণ ভরে হাসত। বিশেষ করে যখন তিনি শোনাতেন যে পিপীলিকাদের 

মধ্যেও রয়েছে উকিল, ডাক্তার, সেনাপতি, সৈনিক, ওদেব মধ্যেও বড় বড়' 

লড়াই হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য রয়েছে ডাক্তার, সেবার জন্য বয়েছে 

নার্স।” 

ছাত্রগণ এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপকটির অধ্যাপন1 উপভোগ 

করলেও কিন্তু তাকে নিয়ে কলেজের ট্রান্তিগণ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। 

নিজের বন্ধুমহলে তিনি ছিলেন আনন্দদায়ক সঙ্গী । তার বাইরে হটকারী, 

অসম্বদ্ধ, একগু য়ে, এমনকি অন্ত বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্যায়ভাবে ঈর্ধাপরায়ণরূপে 

তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লিনেয়াস কুন নামে কলেজ অক 
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ফিলাডেনসফিয়ার জনৈক অধ্যাপকের নামে একটি ফুলের নামকরণ করলে 
রাফিনে্ক প্রকাশ্টে ঘোষণ1 করলেন যে কুন একজন অতি নিচুস্তরের বিজ্ঞানী । 
গাছগাছালির শ্রেণী বিভাগকরণে তিনি শিনেয়াসের কৃত্রিম পদ্ধতির যৌক্তিক তায় 

সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি গ্রহণের সপক্ষে 

মত প্রকাশ করেন। যে সব আমেরিকান বিজ্ঞানীরা! তরুলতাঁর নামকরণ 

পদ্ধতিতে তার (রাফিনেক্কের) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাবে বিরক্তি 

প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। তার সব চেয়ে বড় 

দুর্বলতা ছিল, সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বনের অক্ষমতা । এই দোষই শেষ 
পর্বন্ত তার জীবনে চরম দুর্দশা ডেকে আনল। ১৮২৬ সালে কলেজের 

€প্রসিডেন্ট, বন্টনের ডঃ হোরেম হোলি, তাকে কলেজের অধ্যাপক পদে 

ইস্তফা দিতে বাধ্য করলেন। 

রাফিনেক্কের বয়স তখন তেতালিশ। আবার তিনি দারিদ্রের সম্মুখীন 

হলেন। নিজের বইপত্র ও. বৈজ্ঞানিক সংগ্রহগুলি ফিলাডেলফিয়াতে পাঠিয়ে 
দিলেন। তারপর তকুলতা পরীক্ষা ও সংগ্রহের আরও অভিষান চালাতে 

পায়ে হেটে দেশে চললেন। লেক এরির প্রান্ত ঘেষে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। 

দু দিন কাটিয়েছিলেন নাএগ্রা জলপ্রপাতের কাছে । এই বিশাল জলপ্রপাত 

তাকে বিম্মিত করেছিল। সে অঞ্চলের তৃতত্ব পরীক্ষা করে, প্রপাত সৃষ্টির 

মানচিত্র ও রেখাচিত্র একে তিনি আমেরিকার সীমান্ত অতিক্রম করে 

কানাডায় প্রবেশ করলেন। 

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে কয়েকদিন তীর বন্ধু ডঃ আমোজ ইটনের সঙ্গে কাটানোর 

জন্য তিনি ট্রয় শহরে যাত্রাভঙ্গ করলেন। বন্ধুটি সে শহরের একটি স্কুলে 
মাস্টারি করতেন। তরুণদের কার্ধকরী বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ১৮২৪ 

সালে এ স্কুলটি স্থাপিত হয়। পরে এটি বেনমেলার পলিটেকনিক স্কুল 

নামে খ্যাত হয়। এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিজ্ঞান ও এগঞ্ডিণিয়াৰিং স্কুল। 

ফিলাডেলফিয়াতেই রাফিনেস্ক জীবনের শেষভাগ কাটান। ফিলাডেলফিয়াতে 

ফেরার আগে তিনি জন টোরি নামে আর একজন বন্ধুকে দেখতে যান। 

ইনি তখন ওয়েস্ট পয়েন্টে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সামরিক একাডেমির রসায়ন 

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করতেন। 

ফ্রাঙ্মলিন ইনষ্টিটিউট অব ফিলাডেলফিয়ার ছোট একটি ক্লাসে কিছুকালের 

জন্য বিজ্ঞান শিক্ষ। দেবার অনুমতি পেয়েছিলেন রাফিনেক্ক । এ ইনস্টিটিউশনের 
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হাইস্কুল বিভাগে তিনি অল্প কিছুকালের জন্য ভূগোল ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষকের 
কাজ জুটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । এই কাজে তার হাতে কিছু টাকা 

জমেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাকে বেকার জীবনের অর্থ 

ংকটের মধ্যে পড়তে হল। অতিশয় দারিদ্র্যের মাঝে কালাতিপাত করেও 

তিনি কলের লাঙল, অদ্দাহা গৃহ, জলের উপর রেলপথ নির্মাণ ও অন্ুব্ূপ 

আবিষ্কারের পরিকল্পনা ফাদতে থাকেন এবং গাছগাছড়ার রস মিশ্রিত করে 

ক্ষয় রোগের একটি “ওঁধধ" প্রস্ততের চেষ্টা করেছিলেন । 

এই সব কাজের মধ্যে অবশ্য তিনি কখনও তার তরুলতা অন্বেষণ পরীক্ষা 

ও সংগ্রহের কাজ ও অন্যান্ত টবজ্ঞানিক গবেষণা অবহেলা! করেননি । ১৮৩০ 

সালে তিনি কুভিয়ের ও অন্যান্য ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের নিকট ধারাবাহিক 

ভাবে বহু চিস্ি লেখেন এবং এপসিয়াবাসী নিগ্রোদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ 

গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। এই প্রবন্ধের জন্য (১৮৩২ সালে) 

প্যারিসের জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁকে স্বর্ণ পদকে ভূষিত করেন। 
আমের্িকাবাসীদের মধ তিনিই প্রথম এই পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হন। 

এই বছরই কুভিয়ের তাকে তাঁর জন্য আমেরিকার বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যের 

নমুনা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন। এতে রাফিনেস্ক যেন অর্থকষ্ট হতে 

মুক্তি পাবার পথ দেখতে পেলেন। কিন্ত ছুর্ভাগাক্রমে এর কিছুকাল পরই 

কুভিয়ের মারা যান। পরিকল্পনাটিও বানচাল হল । কোন টাঁকা পেলেন না 

রাফিনেস্ক। 

এরপর তিনি অর্থনীতি ক্ষেক্রে প্রবেশ করলেন। যে সময় জ্যাকসন ও 

পশ্চিমাঞ্চলের কষকেরা সেকেণ্ড ইউনাইডেট স্টেটস্ ব্যান্কের উপর তীব্র 

আক্রমণ চালাচ্ছিপ্লেন, সে সময় তিনি সেফ ব্যাক্কিং ইনকু,ডিং দি প্রিন্সিপলস্ 

অব ওয়েলথ (58:65 3217107, 12010011075 0172 10111010195 01 ৬/6৪160) 

এই নামে তাবু নিজের ব্যাস্কিং পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। লোন কোম্পানী- 

গুলির বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রামে লিঞধ হতে হয়েছিল। এগুলিকে বলতেন অত্যধিক 

নুদ্দ গ্রহণকারী বন্ধকী কারবারীদের তেজারতি ব্যবসা । এরা খাতকদের 

নিকট হতে বছরে শতকর! ছত্রিশ টাকা হারে সুদ আদায় করত। যে সব 

ব্যাঙ্ক কোম্পানির শেয়ার নিয়ে ফাটকাবাজি খেলত তিনি সেগুলিরও নিনা। 

করতেন। ১৮৩৫ সালে তিনি জনসাধারণকে তার প্রতিঠিত একটি সেভিং 
ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করতে আবেদন জানালেন। তিনি আশ্বান দিলেন 
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এই ব্যাঙ্ক উপযুক্ত লভ্যাংশ বিতরণ করবে। এবং এখান. 

থেকে লোকে শতকরা ছয় টাকা সুদে টাকা ধার পাবে। পধ্চাশজন 

অংশীদারের নিকট দশ ডলার মূল্যের পাচ হাজার শেয়ার বিক্রয় করা 

হল এবং ১৮৩৫ সালে রাফিনেম্ককে আকচুয়ারি নিযুক্ত করে এই ব্যাঙ্ক 

সংগঠিত হল। রাফিনেস্ক জানিয়েছিলেন ষে প্রথম বছর কারবার চালানোর 
পর ব্যাঙ্ক অংশীদারদের শতকরা নয় টাক] হারে লভ্যাংশ দিয়েছিল, তার 

পরিকল্লনাটি অন্য ব্যাঙ্কওয়ালাদের কাছে এমনি উত্তম ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত 

হয়েছিল যে তারাও অংশতঃ এটি গ্রহণ করে, প্রতিযোগিতা রোধ করতে 

তাঁকে ব্যবস1 থেকে হটিয়ে দিলেন । 

আবার তরুলতা ও পশুপ্রাণীর নমুনা? সংগ্রহের কাজ চালানোর টাকার 

টানাটানি দেখা দিল তার। কলেজগ্রলি তাকে কাজে নিতে চায় না। 

সাধারণের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য তাকে কেউ ডাকে না। কোনও 

বিত্তবান ব্যক্তি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে 

আসেন না। বন্ধু টোরি চেষ্টা করেছিলেন রাফিনেস্ককে তার বেতনভোগী 

সহকারীরূপে নিয়োগ করার। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব 

হল না। কিছুকালের জন্য রাফিনেম্ক আশা করেছিলেন ষে মাসেচুসেটস্, 

মেরিল্যাণ্ড ও টেনেসি রাজ্য ষে ভূতাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক অভিযান শুরু করেছে, 
তাতে নতুন ভাবে কাজ করবার স্থযোগ পাবেন আবার । তিনি লিখেছিলেন, 

'্রাজ্যগুলি এই যে ভূতাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক জরীপের কাজ হাতে নিয়েছে 
তাতে তার বিদ্যাবত্তা কাজে লাগবার বিরাট ক্ষেত্র এখন উন্মুক্ত হচ্ছে ।” 

কিন্ত এখান থেকেও যখন ডাক এল না, তখন তিনি অর্থলমস্তা দূর করার 

আশায় সাহিত্য চর্চায় ও গ্রন্থ প্রকাশে মন দিলেন । 

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রাঁফিনেস্ক মোট প্রায় সহআধিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, 

বৈজ্ঞানিক প্রকরণ রচনা ও প্রকাশ করে গেছেন। তার বহুমুখী প্রতিভা 
ও কর্মক্ষমতা-বিশিষ্ট মন জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করত। সব ক্ষেত্রেই 

খুব গভীরে প্রবেশ করতে না পারলেও একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে 

তিনি পর্যাপ্ত ও স্থায়ী অবদান রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখন প্রকৃতি 

বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থ!। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা স্বচ্ছন্দে স্থবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ 

করতে পারতেন। তাতে অন্ত বিজ্ঞানীর বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে অনধিকার 

প্রবেশেরও ভয় ছিল না । তখনকার দিনে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে একাধিক 
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ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া! সম্ভব ছিল। তখনও বিজ্ঞান বর্তমান কালের মত 

এমনি বিশেষ বিশেষ শাখায় বিভক্ত হওয়ার অবস্থায় এসে পৌছায়নি, যেমন 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, এক রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বালোটির 

অধিক বিশেষ শাখা ব্লয়েছে। যার এক একটি শাখার চর্চায় এক একজন 

গবেষক সারা জীবন কাটাতে পারেন । 

দ্ঘকাল পাকস্থলী ও ষ্কতের ক্যানসারে ভূগে রাফিনেস্ক ফিলাডেলফিয়ার 

রেস স্ত্রটের একট] বাড়ীর ছোট্ট নির্জন চিলে-কোঠায় শেষ নিঃশ্বাদ ত্যাগ 

করেন। বাড়ীওয়ালা তার কাছে কয়েক মাসের ভাড়া পেত। সেশাপিয়ে 

ছিল রাফিনেস্কের মুতদদেহ সে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য মেডিকেল ছাঝআদদের নিকট 

বিক্রয় করে বকেয়া ভাড়া উশ্তল করবে । রাফিনেসক্কের কয়েকজন বন্ধু গভীর 

রাতে দড়িতে বেঁধে তার শবদেহ চুপি চুপি নিচে নামিয়ে নিয়ে আসেন। এই 
ভাবে তার শবদেহ অতি দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানায় সমাধিস্থ 

হবার বা মেডিকেল ছাত্রদের নিকট বিক্রীত হবার হাত হতে রক্ষা পায়। 

যে তিনজন ব্যক্তির উপর রাফিনেক্কের উইল কার্ধকরী করবার ভার 

পড়েছিল জন টোরি ছিলেন তাদের অন্যতম । ১৮৩৫ সালে রাফিনেন্ক তার 
এই উইল করে যান। এই উইল পাঠ করে দেখা গেল, তিনি তার সংগৃহীত 

বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা ও প্ররুতি-বিজ্ঞানের নমুনারাজি বিক্রি করবার নির্দেশ 

দিয়ে গেছেন। বিক্রয়লন্ধ অর্থ তার কন্যা, ভগ্মী এবং বালিকাদের জন্য একটি 

অনাথ আশ্রম স্থাপনে সমান ভাবে বন্টিত হবে। তিনি আশা করেছিলেন 

তার এই সংগৃহীত নমুনারাজির বিক্রয়লন্ধ অর্থে এমনি একটি অনাথ আশ্রম 

গ্রতিষ্ঠা কর] সম্ভব হবে। তার এই সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় আট গাড়ি। 

এগুলি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে রঙ্গীন পোস্টার ছাপ] হল। প্যারিসের 

ভৌগোলিক সমিতির প্রদত্ত পদকটি বিক্রয় করে পাওয়া গিয়েছিল ১৬৫৫ 

ডলার। কয়েকটি নোট বই ও পাওুলিপি নীলামে বিক্রয় করে পাওয়৷ 

গিয়েছিল ৫ ডলার । অন্তান্ত কাগজপত্র ও সংগ্রহ বস্তগুলি অগ্নি চুলীতে 
নিক্ষিপ্ত হল। সৌভাগাক্রমে তার তরুলতার সংগ্রহের খানিকটা অংশ 

ইউনিভারমিটি অব পেনসিলভানিয়া, নিউ ইয়র্ক বটানিক গার্ডেনস্ ও 

ফিলাডেলফিয়ার একাডেমী অব ন্যাচারল সায়েন্সেস-এ স্থান পেয়েছিল। 

রাফিনেক্কের মৃত্যুর পর একশ বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে। বিজ্ঞানীর 

তাঁর খামখেয়া'লীপনা, কৌশলহীনতা, অনংযত আত্মশ্লাঘা ও মানবিক দুর্বলতা 
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ভুলে যাবার অবকাশ পেয়েছেন এর মাঝে । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অধ্দান 

সম্পর্কে এখন তীদ্দের মতামত কি? তরুলতার নমুনা সংগ্রাহক, বৃহৎ 

হাবারিয়াম ( লতাপাতার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ) স্যগ্টিকা্পী, বিভিন্ন উদ্ভিদের 

পার্থক্য অতি তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণকারী, জীবন্ত প্রাণীলমূহ বৈজ্ঞানিক 

পন্ধতিতে স্ুসম্বন্ধ প্রণাপীবদ্ধকারী-__এসবের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন তিনি । 

যুক্তরাষ্ট্রে তার সমপাময়িক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের অনেকেই হয়ত এসব বিষয়ে 

ছিলেন তার সমকক্ষ । কিন্ত রাফিনেস্ক ছিলেন একজন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী । 

অন্ততর্্টি ও ক্ষুদ্র ক্ষুঞ্জ দৃষ্টান্ত থেকে মূল সত্যোপলব্ধির ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি 

ছিলেন এদের চেয়ে অনেক বড । চল্লিশ বছর ধরে হাজার হাজার তরুলতা ও 

পশ্তপক্ষী পরীক্ষা করে তিনি তাদের সাদৃ্ঠ ও বৈসাদৃশ্ঠের মাঝে এক বিরাট 

রহস্তের সন্ধান পেয়েছিলেন । এই রহস্ত অধিকতর আধিক সঙ্গতিসম্পন্ন 

এবং ভাবাবেগের দ্রিক দিয়ে আরও বেশী স্থ্র্ষশীল মানুষ ইংল্যাণ্ডের চার্লস 

ডারউইনের নিকট বিজ্ঞানের অন্থতম শ্রেষ্ঠ অবদান অভিব্যক্তিবাদ রূপে ধরা 

পড়েছিল। ০ 

মারা যাবার সাত বছর আগে রাফিনেস্কের বল যখন পর £ তখন তিনি 

তার হাবারিয়াম রাফিনেঙ্কুর়ানাম (76:৮৪0আ শাক্হান ঞ180007) নামক 

গ্রন্থে লিখেছিলেন যে নতুন বগীয় প্রাণী, প্রন্ভীর কোজেনী নিয়ে তর্ক করা 

বুখা। ভার মতে, 'আলল সত্য হল, দীর্ঘ কত ধরে প্রাণীদেহের আকৃতি- 

অবয়ব ও দেহাংশের ক্রমিক রূপান্তর ঘটে প্রজাতি (562০163) এবং সম্ভবতঃ 

নতুন বর্গের (89:59) প্রাণীর উদ্ভব হয়। সুদূর অতীতে তরুলতা৷ ও পশু- 

প্রাণীর মাঝে ধীরে ধীরে রূপান্তর ও বংশগতি পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায়। 

তবে এ পরিবর্তন নিয়মিত বা সুনির্দিষ্ট নয়। প্রতি প্রাণীতে নিরবচ্ছিন্ন 

বংশগতি পরিবর্তনের এক বিরাট বিশ্বজনীন নিয়মের এক অংশ এই ক্রমিক 

পরিবর্তন। প্রতি প্রকারের প্রাণীই মূল প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের বিচ্যুতি থেকে 

উদ্ভূত। এ বিচ্যুতি সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করলেই 

নতুন প্রজাতি দেখা দেয়'*' যে সব আদিম প্রজাতি থেকে বর্তমান কালের 

প্রাণী ও তরুলতাশ্রেণী স্থট্টি হয়েছে তা নিধারণ করা সম্ভব নয়। এগুলি 

নির্ধারণের অনেক পন্থা অবশ্ত আছে। যেমন, এই প্রজাতিগুলির ইতিহাস, 

প্রা্িস্থান ও প্রাচুর্য ইত্যাদি। এই সব নিদর্শন থেকে এট মুল প্রজাতিগুলির 

সন্ধান মিলতে পারে । মান্ষ, বাদর, কুকুরঃ গোলাপ, আপেল, গম-"'এবং অন্ত 



৭৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

প্রায় সর্বপ্রকার গণের (৪০05) জাতি, বংশ ও প্রকার-ভেদ একটি বা স্বল্প 

সংখ্যক কয়েকটি আদিম গ্রজাতি থেকে দেখা দিয়েছে । তবু এখানে কয়েকটি 
প্রজাতির নামের কথা স্বীকার করা যেতে পারে। এর] ইতিহাস ও তৃগোলের 
ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, সময় ও পরিবর্তনের ফলে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু 

এক ধরনের বংশান্ুব্রমিক ধারা ও সারণীর সাহায্যে এদের উন্নততর শ্রেণী- 

বিভাগের মধ্যে ফেলা যায় |... 

রাফিনেষ্কের মত কোনও আমেরিকান বিজ্ঞানীর নিকট এত আগে 

অভিব্যক্তির পরম সত্যটি ধরা পড়েনি, এই সত্যগ্রহণের জন্য এত আগে 

কাউকে সংগ্রাম করতে হয়নি । যথার্থ স্তায়লঙ্গতভাবেই বলা চলে যে প্ররূত 

পক্ষে রাফিনেস্কই ছিলেন চার্লস ডারউইনের পূর্বন্থরী | অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের 

জন্য যদ্দি তাকে সর্বদা বিব্রত না হতে হত তা হলে হয়ত তিনি ডারউইনের 

মতই অনন্নিষ্ঠ হয়ে বিজ্ঞান সাধনা কবে যেতে পারতেন। 

জীল”্র শেষ ভাগে রাফিনেস্ক বলেছিলেন যে “মহাকাল সকলের গতিই 

স্থবিচার করে ।” তার এই কথাগুলি সত্য হতে চলেছে । কারণ যতই দিন 

যাচ্ছে, বিজ্ঞ। ইসাবে তার মর্ষাদা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ষাট বছর আগে 
আমেরিকার 1. শ. তহাসকার জি. বি. বুডে তার (রাফিনেস্কের ) 

মানসিক উৎকেন্্রত'ং দেখতে পেয়েছিলেন প্রকৃতি পর্ববেক্ষণ ও পণীক্ষার 
বাধাবন্ধহীন উৎসাহের প্রা .. ক্রয় ।? চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার বিখ্যাত 

প্রাণীবিদ ডেভিড স্টার জর্ডন তাকে “আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে 

অসাধারণ ব্যক্তি বলে আখ্য। দিয়েছিলেন। অতি সম্প্রতিকালে প্রতিভাবান 

বিজ্ঞান লেখক ডোনাল্ড কুলরম পিটি তীর সম্বন্ধে বলেছেন “যে সব প্রকৃতি- 

বিজ্ঞানী আমেরিক1। মহাদেশে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সেবা করে গেছেন, তাদের 

মধ্যে একমাত্র তাকেই স্পষ্টতঃ বল! চলে অতি বিরাট পুরুষ । 

উনিশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশে যে সময় রাফিনেস্ক বিজ্ঞান সেবায় নিযুক্ত 

সে সময় ইউরোপের বিজ্ঞান জগতে বিন্ময়কর অগ্রগতি ঘটছিল। ইংল্যাণ্ডে 

মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুতে বিম্ময়কর তত্বগুলি আবিষ্কার করছিলেন। 

জার্মানীতে উলের (ভ/ 0171০) প্রথম রাপায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম জৈব পদার্থ 

(ইউরিয়া) তৈরি করছিলেন, ফ্লান্সে জোসেফ লাপ্লাস তার “মেসিনিক 

সিলেন্টি'র (65801055 0:91656) সাহায্যে গণিত ও জ্যোতিবিষ্া 

সমৃদ্ধ করে তুলছিলেন। 
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আমেবিকাতেও বিজ্ঞানের গুকুত্পূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। জোসেফ 

হেনরি বিছ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সামুয়েল গুথরি প্রথম ক্লোরোফর্ম 

তৈরি করছিলেন, জন আর. ইয়ং ও উইলিয়াম বীমণ্ট পরিপাক ক্রিয়াকালীন 

রাসায়নিক ক্রিয়া পরীক্ষা করছিলেন। রবার্ট ফুলটন প্রথম বাম্পীয় পোত 

নির্গাণ করছিলেন ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক তত্ব 

উদ্ভাবনে ব্যাপৃত ছিলেন অন্যান্য আবিফারকের৷। নতুন নতুন বিজ্ঞান সমিতি 

গডে উঠছিল । নতুন নতুন তরপ্রদর্শ বাটিকা, জীবতত্বের সংগ্রহশালা স্থাপিত 
হচ্ছেিল। নতৃন কলেজের সংখ্যা বাডছিল। তাতে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের 

নতন নতুন পদ হ্য্টি হচ্ছিল। বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা-সভার অন্যষ্ঠান হত 

নিয়মিত। অঙ্গকাজাগুলি নিজ নিজ তত্বাবধানে ভূতাত্বিক জরীপের কাজ 

হাতে নিয়েছিল। অজ্ঞাত পশ্চিমাঞ্চলের রহন্তোদঘাটনে কেন্টীয় সবুকার বহু 

অভিযান প্রেরণ করেছিলেন-_-এইমব নানা কারণে ক্রমেই অধিক পরিমাণে 

সাধারণের নিকট বিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ব প্রচারিত হতে থাকে । 

বিজ্ঞান বিষয়ে এই শুৎস্তুক্য বুদ্ধি দেখে অনেকে বিস্ময় বোধ করেছেন । 

অধাপক চার্লম বিরার্ড এর একটা সঙ্গত ব্যাখা। দেবার চেষ্টা করেছেন। 

তিনি লিখেছেন 'রাজনৈতিক গণতন্থ ও প্রকৃতি বিজ্ঞান একই সময়ে উদ্ভূত 
হয়ে পুষ্ট হয়েছে । এই ঘটনার পিছনে গভীর কোনও কারণ ছিল কিনা 

গবেষণার দ্বারা তা এখনও ধরা পড়েনি । কিন্তু নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে 

যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান পরস্পর পরম্পরকে প্রভাবিত 
করেছে । এর কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "গণতন্ত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও 

টেস্ট টিউবধারী বিজ্ঞানীদের অলস কৌতুহল চরিতার্থ করার কাজে সময়ের 
অপব্যয়ের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। গণতন্ত্রের দাবী হল, বিজ্ঞানীর! সমাজ- 

জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পথ পরিত্যাগ করে 
বেরিয়ে আসবেন উন্মুক্ত রাজপথে, বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা সমাজকে সমৃদ্ধ 

করতে । তার! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবেন, সমাজের সঙ্কট ত্রাণ করবেন, 

সমাজেব সেবা করবেন। অপর দিকে বিজ্ঞানও গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ 

প্রদর্শন করতে সাহায্য করেছে । গবেষণার ব্যাপারে আমেরিকায় কোন 

কিছুই_-তা যত তুচ্ছ ও সামান্ত হোক না কেন-_উপেক্ষিত হয়নি, এই 

ব্যাপারটাই ছিল এখানে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক । আমেরিকার অন্তহীন বৈজ্ঞানিক 

সত্যানুসন্ধানের পথে পবিত্র বলে কোনও বস্ত অব্যাহতি পায়নি । এর সামনে 
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ব্যক্তির বিশেষ অধিকার বা স্থবিধা বলে কোনও কিছু স্থান পায়নি''* 

পরিশেষে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বিশ্ব জগৎ সম্বন্ধে বৈপ্লবিক ধারণা, সচেতন 

করেছে এই বিরাট স্থষ্টির মাঝে তার যথাযোগ্য স্থান সম্বন্ধে, ইন্ধন জুগিয়েছে 

সেই চিন্তাধারার যাতে গির্জা ও রাষ্ট্রের প্রাচীন কুমংস্কারের ধার ভোতা 

হয়ে ক্রমে ক্রমে যায় মিলিয়ে । 



॥ ৫ ॥ 

উন্মাতন হেল 

€ ১৭৮৭-১৮৩৪ ) 

শিল্প-বিপ্নবের ছর্বার গতির যুখে বিজ্ঞান 
ওহাও নদীর ধারে একদল আদর্শবাদী লোক একদা যে পথে চলেছিল 

আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হয়ত আর কিছু 

ছিল না। যন্ত্রযগ এদের সামনে কঠোর শ্রম আর দাসত্বের এক পরম 
বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেছিল। এরা আশা করছিলেন, এখানে এই 
ওয়াবাম নদীর তীরে তাঁরা যন্ত্যগের এই ছুংস্বপ্ন-মুক্ত এক আদর্শ পৃথিবী গড়ে 

তুলতে পারবেন । ষে ঘন্ত্রযুগের প্রতি তাবা বীততশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তার 

জন্ম দিয়েছিল শিল্প-বিপ্নব। আমেরিকার পূর্বাঞ্চল ইতিমধ্যেই এই শিল্প- 

সভ্যতার লৌহনিগড়ে বাধা পড়তে আরম্ভ করেছিল। এই আদর্শবাদী দলে 
ছিলেন বনু বিচিত্র সব মানুষ । এদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার কয়েকজন 

সেরা বিজ্ঞানীও। রবার্ট ওয়েন-স্্ট আদর্শবাদী ভাবোন্মাদনার তরঙ্গে তার! 

বাধা পড়ে গিয়েছিলেন। হ্বপ্ন দেখেছিলেন ইপ্ডিয়ানার নিউ হার্মনী নামক 

স্থানের নব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজে তারা যুক্তরাষ্ট্রের জীবতত্বের পরীক্ষা ও 

গবেষণা অবাধে চালিয়ে যেতে পারবেন। এরা এই মত পোষণ করতেন যে 

শিল্পায়নের ফলে সমাজে ধনবৈষম্য, কুৎসিত দারিদ্র ও ক্লেশ ভোগ দেখা 

দেয়। তাই এরা চাইছিলেন, নতুন এক আদর্শ সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করে 

জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেবেন যে শিল্পায়নের সাহায্য না নিয়েও মানুষের 

পক্ষে সাদাসিধাভাবে ও সামাজিক উপযোগিতামহ বাস করা সম্ভব । 

এদের নেতা ছিলেন রবার্ট ওয়েন। জন কে, জেমস্ হারগ্রেভস্, রিচার্ড 

আর্করাইট, সামুয়েল ক্রম্পটন, এডমাণ্ড কার্টরাইট কলের মাকু, স্থুতো কাটার 
যন্ত্র ওয়াটার ফ্রেম, ক্রম্পটন মিউল, এবং লোহা ও কাঠে তৈরি স্বয়ংক্রিয় 
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স্থৃতোকাটা ও কাপড় বোনা যন্ত্র আবিষ্কার করার পর ইংলগ্ডে ষে নতুণ 

শিল্পপতির দল দেখা! দিয়েছিল, রবার্ট ওয়েল তাদের অন্যতম । আর একজন 

ইংবাজ, জেমস ওয়াট বাম্পীয় এঞ্জিন নির্মাণ করে কার্ষোপযোগী করে 

তুলেছিলেন। এই বাম্পীয় এঞ্জিন দিয়ে কলের তাত চালান যেত। শ্রমিকেরা 

যন্ত্রবিপ্রবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। কোনও ফল হল না তাতে। 

তাতশিল্পের যুগ শেষ হয়েছিল, এসেছিল ঘন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের যুগ। ত্ত্রীপুরুষ 

ও শিশুরা (এদের অনেকে স্বটল্যাণ্ডের অনাথ আশ্রমগ্ুলি হতে সংগৃহীত ) 

যার] কষিক্ষেত্র ও কুটির শিল্পে স্থর্যোদয় হতে স্ূরধাস্ত পর্যন্ত খাটতে অভ্যন্ত ছিল, 

তার! এখন এই সব কারখানায় দিনে তেবো! থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা! খাটতে লাগল। 

মজুরী মিলত এদের খুবই কম, কাজের সময় শ্রমিকদের স্থাস্থোর প্রতি কোন 

ভ্রুক্ষেপ করা হত ন1। একটি কারখানায় মোট ২০০০ শ্রমিকের মধ্যে 

৫০০ শ্রমিকই ছিল পাঁচ থেকে সাত বছবের শিশু ! 

আলেকজাগ্ডার উইলসন এই নারকীয় ব্যাপার লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়ে 

১৭৯২ লালে ছন্মনামে 180০ 2150 21০£ এই শিরোনামায় একটি কবিতা 

লেখেন। এই কবিতা লিখবার ফলে উইলসন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, 

প্রকাশ্ে তার রচনার বহুৎসব হল। যাদের লক্ষ্য করে তিনি এই কবিতা 

লিখেছিলেন, তাদের নিকট সর্বসমক্ষে দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করার 

পরই তিনি জেল থেকে মৃক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তির পর তিনি আমেরিকায় 

পালিয়ে আপদেন। এই উইলসনই পরে আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য পক্ষীবিজ্ঞানী- 

রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। 

নিজেপ্ন চেষ্টায় অতি হীনাবস্থা থেকে প্রভূত বিত্তশালী হয়েছিলেন রবার্ট 

ওয়েন। ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টারে উন্নত ধরনের স্থতাকাঁটার কল তৈরি 

করে অতি অল্প বয়সে অগাধ ধনসম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন তিনি। তার 

কারখানাগুলি ছিল পূথিবীর সেরা । মানবিক শ্রমনীতির দিক দিয়ে 

“তখনকার দিনের চেয়ে যেন একশ বছর এগিয়ে। তারই উদ্যোগে ১৮১৭ 

সালে প্রথম ব্রিটিশ কারখানা আইন পাস হয়। এই আইন শিশু-শ্রমিকদের 

অধিকার সংরক্ষণের সন স্বরূপ। এই আইনের বলে নয় বখসরের কম-বয়স্ক 

শিশুদের কারখানা কাজে নিয়োগ করা বন্ধ হল। দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজের 

সময় নির্দিষ্ট হল বারো ঘণ্ট।। 
লোকহিতৈষী ও শ্রমিকদরদী আদর্শবাদী শিল্পপতিরূপে ওয়েনের খ্যাতি 
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বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। লোকহিতৈষণীয় ব্যাপৃত থেকে ক্রমে ক্রমে তার 
এই ধারণা হয়েছিল যে, মানুষ যদি সমস্বার্থমূলক কোন গোঠীতে একত্র 

বসবাস করে কাজ করে তা হলে তারা বর্তমানের চেয়ে আরও বেশী সুখী 

হতে পারবে । এ থেকে তার কাল্পনিক ও অবাস্তব ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র 

বাদে বিশ্বাস জন্মেছিল। ভাবতে লাগলেন বিরাট আকারে তার ভাববাদী 
কল্পনা অনুষায়ী এমনি আদর্শ সমাঁজ গঠন করণ যায় কিন] তা পরীক্ষা করে 

দেখবেন। এই পরিকল্পনা মফল করে তুলতে চাই বিশাল অনাবাদী উর 
ভূমি, প্রকৃতি দেবী যেখানে দরাজ হাতে তার সকল এশ্বর্ধ বিতরণ করবেন। 

হারমনি গ্রামে জর্জ র্যাপের নেতৃত্বে একদল ধর্ম-সংস্কারক বসতি স্থাপন 

করেছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবার আশায় এরা জার্মানী থেকে 

আমেরিকায় এসেছিল। র্যাপপন্থী ৬০* জন শিল্প ও কৃষিজীবী জার্জীনদের 

এই উপনিবেশটি কিছুকালের জন্য বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 

কিছুকালের মধ্যেই প্রতিবেশীর! তাদের প্রতি শক্রভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, ওদের 

বস্ত্র ব্যবসায়েও মন্দা দেখ! দেয় । তার]! এই উপনিবেশ ত্যাগ করে স্থানাস্তরে 

গমন করা স্থির করে। ১৮২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রবাট ওয়েন ১১৮০১০০০ 

ডলার ব্যয়ে ইপ্ডিয়ানা প্রদেশের এই উপনিবেশটি ও তার সমুদয় উপকরণ 

কিনে নেন। 

পরের বছর আমেরিকাবাসীদের নিকট তার পরিকল্পন1 ব্যাখ্য1 করতে 

এবং সেই পরিকল্পন। কার্ধকরী করে তুলবার জন্য কমী সংগ্রহ করতে ওয়েন 
সারা যুক্তরাষ্ট্রে বত্ৃতা দিয়ে ফিরলেন। তিনি যেখানেই গিয়েছিলেন 

সেখানেই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। যন্ত্রশিল্প ইংল্যাণ্ডে ষে কুৎসিত 

পরিবেশ ও অভিশাপ বয়ে এনেছিল, অন্থুরূপ অবস্থা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে 

দেখ! দিয়েছিল। এখানেও কাঁরখান! শ্রমিকদের অবস্থা! ইংল্যাণ্ডের 

শ্রমিকদের চেয়ে কোনক্রমে ভাল ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে শিশু ও বয়স্থা 

বালিকাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। মজুরীর হার ছিল কম। খাটুনির মাত্রা 

ছিল বেশী। 

প্রথম দিকে ঘন্ত্রশিল্প শ্রমিকদের জীবনে যে অভিশাপ বয়ে এনেছিল 

তা লক্ষ্য করে অনেকে কলকারখানা-অধ্যুষিত জীবনের ব্দলে উন্নততর 

'জীবনের সন্ধান করতে থাকেন। কিছু শ্রমিক পরিবার পশ্চিমাঞ্চলের দিকে 

চিলে যান। যাদের পরিবারে পোস্সংখ্যা কম এবং ঘরের টান বেশী, 
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তাদের অনেকে পশ্চিমে যেতে পারলেন না। এরা কারখানা জীবনের 

অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিতে লাগলেন। 

১৮১৫ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ঘটল সাধারণ মানুষের অদ্ভাথান। এ 

ছাড়া দেখা দিল নতুন মানবতাবাদ । এমাস'ন, থরো', হুথর্ন প্রচারিত তুরীয়বাদ 

মানুষের আত্মিক মর্ধাদার উপর জোর দিতে লাগল। মগ্যপান বর্জনের 

আন্দোলনের স্যত্রপাত হতে লাগল। ডরোথি ডিক্ক উন্মাদের চিকিৎসার 

জন্য প্রথম সর্বসাধারণের ব্যবহার্য হাসপাতাল 'প্রতিষ্ঠ। করলেন। বহু কলেজ 

স্থাপিত হল। এর মধ্যে ছিল কোলবি, আমহাস্ট? মাউন্ট হেলিউক এবং 

ওবারলিন। শেষোক্ত কলেজটিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 

ফিলাডেলফিয়া একাডেমী অব আর্টস আযাণ্ড সায়েন্সেসের সভাপতি 

উইলিয়াম ম্যাকলিওর ওয়েনের পরিকল্পনার মাঝে শিক্ষা সম্বন্ধে তার নিজের 

কতকগুলি মতবাদ পরীক্ষা! করার স্থযোগ দেখতে পেলেন । নিউ হার্মনিতে রবার্ট 

ওয়েনের এই আদর্শ সমাজ গঠনের কাজে তিনি দেড় লক্ষ ডলার বিনিয়োগ 

করলেন। ম্যাকলিওর নিজে ধনী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাও করতেন। 

আমেরিকার বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে তিনি তার সঙ্ষে ওয়েনের পরীক্ষায় ধোগ 

দিতে রাজী করালেন । এদের মধ্যে ছিলেন একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্সেস 

অব ফিলাডেলফিয়া ও আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির তার তিনজন 

সহকর্মী: ডঃ জেরহার্ড টসন্ট, চাললপ আলেকজাগ্ডার লেসের ও টমাস সে। 
টস্্টের জন্ম হল্যাণ্ডে। পরে তিনি আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন 

ও আমেরিকার নাগরিক অধিকার অর্জন করেন । তার লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ডাক্তরী ডিগ্রী ছিল। কিন্তু ভাক্তরী না করে তিনি মণিকবিদ্যা ও তৃবিগ্ার 
চর্চায় মন দেন এবং এই ছুই ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন । 

লেসের ছিলেন শিল্প ও প্রাণী-বিজ্ঞানী। ম্যাকলিওর তাকে প্যারিস থেকে 

১৮১৬ সালে যুক্তরাষ্টে চলে আনতে রাজী করিয়েছিলেন । এই ত্রয়ীর 

তৃতীয় ব্যক্তি টমাস সে ইতিমধ্যেই প্রাণী-বিজ্ঞানীরপে খ্যাতি অজন 
করেছিলেন । 

টমাস সে এমন এক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের দীর্ঘদিন ধর্ম 

ও রাজনীতিগত কারণে নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া 

জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে ষে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তাতে তিনি সহজেই 

ওয়েনের পরিকল্পনার উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠলেন। সে ছিলেন ফ্রান্সের. 
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হিউজেনট সম্প্রদায়-ভুক্ত । ১৫৯৮ সালে হেনরি অব নাভাগ্গির রাজ অন্থুশাসনে 

(দ'01০6 ০£ 7912053) এই হিউজেনট সম্প্রদ্দায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ 

করেছিল ১৬৮৫ নালে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই সেই অন্থশাসন প্রত্যাহার 

করে নেন। হিউজেনট সম্প্রদদায়তুক্ত লোক তখন ধর্মীয় উতপীড়নের হাত 

থেকে রেহাই পাবার জন্য ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যেতে থাকে । এই ভাবে 

টমাস সে-র পূর্বপুরুষের আমেরিকায় আসেন । ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় 

টমাস সে-র জন্ম হয়। জন্মের ছয় বংসর পর তার মাতার মৃত্যু হয়। 

সোসায়টি অব ফ্রেগুস নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালিত একটি স্কুলে তাকে 

পড়তে পাঠান হয়। স্কলের পড়া তাঁর ভাল লাগত না। পনেরো বছর 

বয়মে সে-র বাপত্তীকে তার দোকানের শিক্ষানবিশিতে লাগিয়ে দেন। 

এই সময় সে প্ররুতি-বিজ্ঞানের প্রতি অতিশয় আকুষ্ট হন। এই প্রবল 

আসক্তি দূর করতে, পের বাপ তার জন্য একটি ওষুধের দোকান খুলে 

দেন। জন ম্পীকম্যান নামে ফিলাডেলফিয়ার একজন সন্ত্রান্ত চিকিৎসককে 

এই দোকানের অংশীদার করে দেওয়া হয়েছিল । ছুজনে মিলে তারা এই 

দোকান চালাবেন । কিন্তু বিজ্ঞানে ম্পীকম্যানেরও খুব অনুরাগ ছিল। 

কাজেই কোয়েকার সম্প্রদায়হুক্ত এই অংশীদারটিকে সে-র খুবই পছন্দ হল। 

কাজকারবারের দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হল না, কারণ কোন অংশীদারই 

বাবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না। ওষুধের দোকান ডুবতে বসল, শেষ পর্ধস্ত 

বন্ধ হয়ে গেল। সে সবকিছু ছেড়ে দয়ে পুরোপুরি ভাবে বিজ্ঞান সেবাস্ব 

আত্মনিয়োগ করলেন। 

ফিলাডেলফিয়া মে সময় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর। 

এখনকার ধনী অধিবাশীরা ধনাঢ্যতা ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি অত্যধিক 

শ্রদ্ধাশীন এবং দরিদ্র ও হীন মর্ধাদরাসম্পন্ন আত্মীয়-শ্বজনদের সম্পর্কে লঙ্জা- 

বোধ করতেন। কিন্তু এদের মধ্যে “বিজ্ঞানমন্ত হওয়া! ছিল তখনকার দিনের 

ফ্যাশন |” ১৭৯৫ সালে ডঃ কাস্পার উইস্টার শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের 

নিয়ে তার বাড়ীতে একের পর এক কতকগুলি ভোজসভার আয়োজন 

করেন। এই ভোজপভাগুলিতে সমবেত ভদ্রমগ্ডলী সাহিত্য ও বিজ্ঞান সন্ধে 

আলোচনা! করতেন। ১৮১৮ সালে উইস্টার মারা গেলেও তার বন্ধুদের 

বাড়ীতে এই সভার নিয়মিত অধিবেশন বসত। ম্পীকম)ান এই উৎসাহী 

বিজ্ঞানসেবীদের মাঝে গিয়ে পড়লেন । মাঝে মাঝে সে-র ওষুধের দোকানের 

৭ 
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পিছনে সভার অধিবেশন বসতে লাগল । একরাত্রিতে স্পীকম্যান বিজ্ঞানীদের 

একটি সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। ১৮১২ সালে একাডেমী অব 

স্তাচারাল সায়েন্সেস অব ফিলাডেলফিয়া নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান জন্ম গ্রহণ 

করল। 
এর তিন মাস পর যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করল । ব্রিটেন 

বেড ই্ডিয়ানদের অস্ত্র সরবরাহ করছে বলে আমেরিকা তার বিরদ্ধে অভিযোগ 

এনেছিল । এই রেড ইগ্ডিয়ানরা আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে দলে দলে 

শ্বেতাঙ্গ আমেরিকাবাসীদের হত্যা করছিল। ইংল্যাণ্ড আমাদের বাণিজ্য 

জাহাজ চলাচলেও বাধ! দিচ্ছিল এবং বলপূর্বক আমাদের নাবিকদের তার 

নৌবহরের কাজে নিযুক্ত করছিল। যুদ্ধ ঘোষণার ছু-দিন আগে ইংল্যা্ড এই 
সব অবৈধ কার্কলাপ হতে বিরত থাকবে বলে ইচ্ছ! প্রকাশ করে। তখন 

যদ্দি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে তারবার্তা বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকত তা 

হলে হয়ত এই যুদ্ধ বাধত না। যাহোক্ যুদ্ধ শুরু হ'ল। ইংল্যাণ্ড আমাদের 
উপকূলে সৈন্য নামাল। রাজধানী ওয়াশিংটন, ডি. সি-তে অগ্নিসংযোগ 

করল। এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে মে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। 

ফিলাডেলফিয়ার ফাস্ট সিটি টপ নামে বাছিনীতে তাঁকে ভি করা হয়েছিল। 
সাড়ে তিন মাস তিনি এই সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। এই সময় তিনি 

সাধারণ সৈনিকদের মত মাসিক ছুই ডলার বেতন পেতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে 

তাঁকে পাঠান হয় নি। সেনাবাহিনীর অন্ততূক্তি থেকেও তিনি তরুলতা ও 

কীটপতঙ্গের নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকেন। 

একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্সেম অব ফিলাডেলফিয়। প্রতিষ্ঠিত হবার 

পরই সে-কে তার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়৷ হয় এবং তাকে একাডেমীর 

ছোট্ট সংগ্রহশালার তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। ১৮১৩ সালে সের 
পিতৃবিয়োগ হয়। উত্তরাধিকারন্ত্রে সে-র পিতা তার জন্ত ৬৪ নথ সেকেও 

স্রটে জমিসহ একটি বাড়ার ৪ অংশ রেখে গিয়েছিলেন। একাডেমীর 

সংগ্রহশালার তত্বাবধায়কের কাজের জন্ত কোনও বেতন পেতেন না সে। 

অন্ত কোনও আয়ের পথও ছিল না তার। তাই তিন বছর তাকে দারিদ্র্যের 

সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়োছল। তারপর বৈজ্ঞানিক কাজের ছুটি 

চমৎকার সুযোগ এল। ১৮১৭ সালে উইলিয়াম ম্যাকলিওর একাডেমীর 

সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি তার গিজন্ব গবেষণার জন্ত ভূতাত্বিক 
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'তথ্য ও একাডেমীর জন্য অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্তে একটি 

অভিযানের আয়োজন করলেন। জর্জ গর্ড ও টমাস সে ম্যাকলিওরের 

এই অভিযানে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। অভিযাত্রীদল গ্রথমে 

'তীরতৃমি ধরে এগিয়ে চলল, তারপর তার! ফ্লোরিডার আদিম অরণ্য তৃমিতে 

প্রবেশ করল। গে যেন পতঙ্গ-বিজ্ঞানের এক ন্বর্গ রাজ্যে এসে পড়লেন। 

এখান থেকে তিনি বহু কীটপতঙ্ষের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন । অভিযান 

থেকে ফিরে এসে সেই বছরই সে ফিলাডেলফিয়! একাডেমীর “জানালে” পতঙ্গ- 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। 

আমেরিকার চতুর্থ প্রেমিডেন্ট জেমস ম্যাডিসনের সমরসচিব জন সি. 

কলহন সংগঠিত একটি নতুন সরকারী অভিষানে প্রাণী-বিজ্ঞানী রূপে সে-কে 

নিয়োগ কর! হল। বিজ্ঞান ও সে-র পক্ষে এটি দ্বিতীয় সৌভাগ্যস্থচক ঘটন]। 

প্লাট, রেড ও আরকেনসস্ নামে মিসৌরী নদীর প্রধান উপনদীগুলির উৎপত্তি- 

স্থল আবিষ্কার ও তার চতু্পার্শস্থ অঞ্চলে অন্ুুস্ধানকার্ধ চালানোর জন্য কুড়ি 

জনেরও অধিক লোক নেওয়া হয়েছিল এই অভিযানকারী দলটিতে। ওর 

মধ্যে কয়েকজন পেশাদার ও শখের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীও ছিলেন। সে ছাড়া 

এই দ্লটিতে ছিলেন চিকিৎসক ও অস্ত্রবিদরূপে ডঃ উইলিয়াম বলডুইন, 

ভূতত্ববিদ ও মণিকবিদরপে আগস্টাস ই. জেসাফ, রেড ইগডয়ানদবের ও 

পশ্চিমাঞ্চলের ভূভাগের নিসর্গ দৃশ্ঠ আকবার জন্য ও সে-র সহকারী প্রক্কৃতি- 

বিজ্ঞানীরূপে জীবজস্তর চিত্রাঙ্কন ও চর্ম সংরক্ষকের কাজ করবার জন্য সামুয়েল 

সেমুর। 

এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন মেজর স্টেফেন এইচ, লং। ইনি 

ডার্টমাউথ কলেজের আাতক, ওয়েস্ট পয়েন্টের গণিত-শিক্ষক ও মেন! বাহিনীর 

এঞ্জিনীয়ার । ১৮১৯ সালের ৫ই মে দলটি রওনা হল। “ওয়েস্টান” এগিনিয়ার' 

নামে একটি বাদ্পীয় পোতে চড়ে তারা গিয়ে পড়লেন ওহাও নদীতে । 

এই জাহাজটি প্রথম যে সব বাম্পীয় পোত নিম্িত হয়েছিল তার অন্যতম । 

সেন্ট লুইতে পৌছাতে জাহাজখানার লেগেছিল প্রায় মাসাধিক কাল সময়। 

এখান থেকে জাহাজখান। মিসৌ্ী নদী ধরে অতি মস্থর-গতিতে চলতে থাকে । 

কারণ একে শ্োতের প্রতিকূলে চলতে হচ্ছিল, গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র 

তিন মাইল। শেষ পর্যস্ত জাহাজখানা আইওয়া রাজ্যের কাউন্সিল ব্লাফসে 

এসে পৌছাল। কোনও বাম্পীয় পৌত এতদুর এই প্রথম এল। 
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প্রায় এক বছরের উপর অভিষাত্রীর দল এক বিরাট অঞ্চল পবিক্রমাঁ 

করল। সে অঞ্চলের বিভিন্ন খনিজ পদার্থের নমুনা, পশ্তর চামড়া, শামুক» 

তরুলতা ও কীটপতঙ্ষের নমুনা সংগ্রহ করল, ভূস্তর ও আবহাওয়া পরীক্ষা 

করল । বিরূপ আবহাওয়া, মাংসের মাঝে ডিম পাড়া এক ধরনের মাছির, 

(বে! ফ্লাই) উপন্ররব, সবিরাম জর, পেটের পীড়া, টিক নামে মাহুষ ও পশ্ত- 

প্রাণীর রক্ত-শোষণকারী এক ধরনের কীটের ভীতি, এমনি নব নানাবিধ 

অস্থবিধা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝে দলটিকে অভিযান চালাতে হয়েছিল । 

পথকষ্টে ক্লাস্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সবাই । তা সত্বেও এই অভিযাত্রীদলের 

বৈজ্ঞানিক বস্ত সংগ্রহমালার পরিমাণ কম ছিল না। এর মধ্যে ছিল বিরল ও 
ইতিপূরে অপরিজ্ঞাত ষাটটি প্রাণীর চামড়া, পাচ শত অজ্ঞাত তকুল্তা, খনিজ 

পদ্দার্থ, বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য পাথর, হাজার হাজার কীটপতঙ্গ! এর মধ্যে 

কতকগুলি (প্রায় কয়েক শত) বিজ্ঞান জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কীটপতঙ্গের 

নমুনা অধিকাংশই সে সংগ্রহ করেছিলেন। অভিধান কালে প্রায় সব সময়ই 

তিনি অস্স্থ ছিলেন। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সমগ্র অভিযানকালে 

দৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী সংগ্রহ করে আনতে। 

সে বিভিন্ন রেড ইগ্িয়ান গোষ্ঠীর, বিশেষ করে ক্যানসাম ও ওমাহায় 

বনবাসকাপী রেড ইত্ডিয়ানদের আচার-ব্যবহার অন্ুসন্ধান করেন। 

ট্রান্সিলভানিয়া কলেজের ডঃ সামুয়েল ব্রাউন কর্তৃক প্রদত্ত টীকার সাহায্যে 

বিভিন্ন গোষ্ঠীর রেড ইপ্ডিয়ানদের ভাষাও শিক্ষা করেন। 

জেমস, সে এবং লং পিট্সবাগ থেকে রকি মাউণ্টেন অঞ্চলে অভিযানের 

বিবরণী লেখেন। এই বিবরণী (4১০০০ 01 00০ দ:য০016000 20 

1005091610০ 0১০ চ২০০]৮ 10001009185 ) ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয়। 

এই অভিযান পুরোপুরি সাফল্যমগ্ডিত হয়নি। কারণ অভিযাত্রীর! প্লাট বা 

রেড নদীর উত্স আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি । লং-এর অভিযানের ব্যর্থতার জন্ 

প্রকূতপক্ষে সরকারই আংশিক দায়ী । কারণ সরকার অভিযানের ব্যয় নিবাহ 

ব্যাপারে মূঢ়ের মত মাত্রাধিক মিতব্যয়িতার ঝেণক দেখিয়েছিলেন। তার ফলে 

অভিযান পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়েছিল। 

পূর্ববর্ণিত সাধারণ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য কলহন ১৮৩২ সালের 

এপ্রিল মাসে পুনরায় আর একটি অভিযান পাঠান। ব্রিটিশ ও আমেরিকান 

ব্যবসাদদারী কোম্পানীগুলি কি পরিমাণ পশুলোমের কারবার করে সে খবব 
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গ্রহ করাও এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। লং এবারও এই অভিযানের 

নেতৃত্ব করলেন। অভিষাত্রীদলের ভূতত্ববিদরূপে ছিলেন পেনসিলভানিয়া 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম কীটিং। টমাস সে এবার প্রাণী-বিজ্ঞানী 
ও পুবাতত্ববিদরূপে দলের অন্ততভূ্তি হলেন। 

অভিযাত্রীদল ফিলাডেলফিয়া থেকে বর্তমানে যে স্থানে শিকাগো শহর 

অবস্থিত সে স্থান হয়ে মিসিসিপি নদীতে পডল | এখান থেকে নদীপথ ধরে 

গেল ফোর্টসেন্ট আযাণ্টনীতে, সেখান থেকে সেন্ট গীটার নদীর উৎসে । লঙ 
ও তার দলবল আমেরিকার উত্তর সীমান্ত ও মিসৌরী এবং মিনসিসিপি নদীর 
মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল ভ্রমণ করে অনুসন্ধান কার্ধ সম্পূর্ণ করল। এই অঞ্চলটির 
আয়তন প্রায় ২,০০১০০০ বর্গমাইল । 

১৮৩২ সালের ৮ আগস্ট লঙ ৪৯তম সমাক্ষ রেখা যে স্থানে রেড নদীকে 

ছেদ করে গেছে সেই স্থানে গিয়ে পৌছালেন। আমেরিকার জাতীয় পতাকা 

লঙ এখানে উত্তোলন করলেন এবং এই পর্যন্ত আমেরিকার উত্তর সীমান্ত 

বলে ঘোষণা করলেন এবং এক ঘোষণাপত্র প্রগার করে জানালেন যে, 

অভিষাত্রীদল যে সব অঞ্চল আবিষ্কার করেছে তার সবই যুক্তরাষ্ট্রের 

অস্তভূক্ত হল। 

অভিষানকালে দেখাশোন1 বহু বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য টমাস মে টুকে 

রেখেছিলেন । '্যারেটিভ অব আযান একস্পিডিসন টু দি সোর্স অব দিসেপ্ট 

পিটারস্ রিভার, (80805 ০৫ 2 82020160015 00 0136 509০6 ০ 

0০ 36. 60615 [২1৮০] ) নামে ছৃইখণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তকখানির একশ পৃষ্ঠা 

কেবল কীটপতঙ্গ সম্পর্কে সে-র টাকায় ভর্তি। কয়েকটি পৃষ্ঠায় এ অঞ্চলের 

শামুক, পাখি ও জীবাশ্ম সম্বন্ধে তার মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে । সে এই 

অভিযানের উত্ভিদ-বিজ্ঞানীরূপেও কাজ করেছিলেন এবং বহু তরুলতা ও 

ফুলের নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এগুলি তিনি পেনসিলভানিয়ার 

বেখেলহেমে উত্ভিদ-বিজ্ঞানী লিউজ ডেভিভ ফন স্থইনিৎস-এর হাতে সমর্পণ 

করেন। 

ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে সে লিখলেন, “পবতমালার পাচশ মাইলের 

মধ্যেকার ভূমি বুক্ষা্দি শূন্য ও অতিশয় অন্র্বর। সভ্য মানুষের কষিকর্মের 

অনুপযোগী । রুক্ষ অনুর্বর অঞ্চল আমাদের সুরক্ষিত সীমান্ত হতে পারবে, 

নির্মমভাবে নির্যাতিত রেড ইগ্ডিয়ানদের দল ও তাদের বিরাট বাইসনের 
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পাল (এগুলি এখানে অগণিত ) এখানে যুগ যুগ ধরে আশ্রয় নিতে পারবে 1৮ 

একজন এগ্রিনিয়ার, একজন ভৃঁতত্ববিদ ও একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর কাছ 

থেকে লোক এর চেয়েও নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী আশা করেছিল । কিন্তু লঙ, 

জেমস্ বা সে কেউই ভাবতে পারেন নি যে কোনও দিন এই শত শত মাইল 

পথ বাপ্পীয় শকটে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করে যাওয়া]! যাবে। তার! 

কল্পনাও করতে পারেননি ষে আমেরিকার পূর্বাঞ্চল, ই উপোপের স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া 

ও জার্মানী থেকে দলে দলে মানুষ 'এমে এখানে বসতি স্থাপন করবে, শুক 

চাষ প্রথা, সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে কুষিকর্ষধ পরিচালন 

করে তারা এই “পতিত ভূমি”কে এক বিরাট শশ্তাগারে পবিণত করবে । 

১৮২৩ সালে ফিলাডেলফিয়া একাডেমীতে ফিরে এসে সে তীর বৈজ্ঞানিক 

নমুনার সংগ্রহশালাটি গডে তুলবার কাজ পুনবায় শুরু করলেন। পতঙ্গ 
চর্চায়ও মন দ্িলেন। তিনি যে হাজার হাজার পতঙ্গের নমুন! সংগ্রহ 

করেছিলেন তা ছাড়াও তার বন্ধুবান্ধব ও শৌখিন পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের নিকট 

হতে নিয়ত শত শত কীট-পতঙ্গের নমুনা আসত তাঁর কাছে। সে বহু 

সংগ্রাহকের বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের চুলের ও চোখের রং, শু'ড়ের সংখ্যা, দেহ- 
বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও তাদের, 'পতঙ্গের আচার-ব্যবহার, জীবন 

প্রণালী, ভাববিনিময় পদ্ধতি'ও পরীক্ষা করে দেখতে উৎনাহিত কবে পত্র 

লিখতেন । কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আমেরিকায় তার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা যে সব 
বিষয় লিখে গেছেন তা পুঙ্থাপুঙ্খরূপে অধ্যয়নও করেছিলেন তিনি । 

এ সময় আমাদের চেয়ে ইউরোপের লোকের আমেরিকার কীটপতঙ্গ 

সম্বন্দধে অনেক বেশী খবর রাখত। আমাদের দেশের ছারপোকা, মাছি ও 

গুবরে পোক। জাতীয় কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করতেন যে সব শখের পতঙ্গ সংগ্রাহক- 

গণ তারা সংগৃহীত কীটপতক্ষের নমুনার সনাক্ত ও শ্রেণীবিভক্তকরণের জন্য 

ইংরাজ, ফরাসী ও জার্মান পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণ করতেন । ইউরোপে 

বহুদিন ধরে পতঙ্গ বিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছিল। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪৩ 

সালের মধ্যে রেনে রেমুর রচিত ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ “হিস্ত্রী অব ইনসেকটস, 
প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানের এই শাখা বিপুল প্রেরণা লাভ করে। সে এই 

ইউরোপীয় গ্রস্থথানির অধিকাংশ বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ 

করলেন। কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত তত নিয়ে তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান 

পতঙ্গবিজ্ঞানীদের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন এবং তাদের সঙ্গে নমুনা! বিনিময় 
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করতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন নেপোলিয়নের সেনাপতি কম্তে 

পিয়ের ভাজ 1। 

সে-র চেষ্টায় আমেরিকার পতঙ্গ-বিজ্ঞান নিজন্য অধিকার যেন ফিরে পেল। 

আমেরিকার সংগ্রাহকের1 এখন থেকে বড় ঝড় ইউরোপীয় পতঙ্গ-বিজ্ঞানীদের 

বদলে তাদের সংগৃহীত নমুনা ও পতঙ্গ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সে-র নিকট 
পাঠাতে লাগালেন। তে তার অফিন ঘরে এই সব 'অসংখ্য বীটপতঙ্গের 

নামকরণ ও শ্রেণী-বিভাগের কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন। আমেরিকার 

এই সব অজ্ঞাতপূর্ব ও বিচিত্র কীটপতঙ্গের নামকরণ ও বগীকধণের কাজটা 

বড় সহজ ছিল না। তিনি তার সহযোগীদের মতামতের প্রতি অদ্ধাশীল 

ছিলেন। মাননীয়দের তিনি যথাযোগ্য সম্মান দিতেন । নিজেকে তিনি 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান মনে করতেন না কখনও । নিজের ভ্রমশুদ্ি ও 

সমালোচনা তিনি হাসিমুখে মেনে নিতেন। বন্ধুদের বলতেন, তাপ মুদ্রিত 

প্রবন্ধে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে ও কোনও ক্ষেত্রে 

ভ্রম সংশোধনের অবকাশ রয়েছে এমন কিছু লক্ষ্য করলেই তাধা যেন 

আমায় তা দেখিয়ে দেন যাতে আমি আরও ভাল করে কাজ করতে 

শিখতে পারি ।, | 

পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিতীয় অভিযান থেকে ফিরবার এক বছরের মধোহ সে 

তার “আমেরিকার পতঙ্গ বিজ্ঞান বা উত্তর আমেরিকার কীটপতঙ্গের বর্ণনা? 

( /১100171027) 70001001955 ১ 01: [95011610109 ০01 00০ [032065 ০৫ 

1016) /১1061159 ) নামক গ্রস্থখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির 

নামপত্রের সম্মুখের চিত্র ও কীটপতঙ্গের রেখাচিত্র ভাকেন চালস আলেক- 

জাগার লেসের। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সে বিনীতভাবে গ্রন্থখানির গুকুত্ব 

বর্ণনা করেন। “কোনও প্রকার আধিক লাভের আশা না রেখেই বর্তমান 

লেখক এই কাজের ভার নিয়েছিলেন । এ কাজের যে সব অবশ্যম্ভাবী বাধা- 

বিপত্তি রয়েছে নে বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ।..****এই গ্রন্থের দোষ বা গুণ 

যাই থাক না কেন, লক্ষ্য করতে হবে ষে এ ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়াম এদেশে 

এই প্রথম। এই প্রচেষ্টাকে কোনও অজ্ঞাত নতুন দেশে প্রথমাগত অভি- 

যাত্রীদের বসতি স্থাপনের প্রয়ামের সঙ্গে তুলনা করা চলে "....আমাদের 

কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আমরা যদ্দি পরিকল্পিত কার্ধের এক অংশও 

সম্পন্ন করতে পেরে থাকি তা হলে আমরা ততটুকূ প্রশংসাই দাবী করব, 
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যা অজ্ঞাত দেশে পরবর্তী আগন্তকদ্দের পথ স্থুগমকারী প্রথমাগত ছুঃসাহসী 
অভিযাত্রীদের প্রাপ্য ।, 

আমেখিকার পতঙ্গ-বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক এই গ্রস্থখানি (আমেরিকান 

এণ্টমলজি ) সে গ্ররুতি-বিজ্ঞানের প্রসারে উদ্দার ও মুক্তহস্ত দাতা উইলিয়াম 

ম্যাকলিওরকে উৎসর্গ করেন। গ্রস্থখানির দ্বিতীয় খগ্ড প্রকাশিত হবার পর 

ম্যাকলিওর সে-কে তার সঙ্গে নিউ হাঁরমনি পরিকল্পনায় যোগ দিতে অনুরোধ 

করেন। এখানে সে তার প্রস্তাবিত গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ খণ্ডের কাজ চালাতে 

পারবেন। এখানে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে কিছু সময় বিজ্ঞনি 

শিক্ষাও দেবেন তিনি। সে-কে প্রলুব্ধ করার কোনও প্রয়োজন ছিল ন1। 
তিনি বুঝেছিলেন যে নিউ হারমনির এই অভিনব পবীক্ষার মধ্যে তিনি শাস্ত 

পরিবেশে, দ্ীরিদ্যের কবলমুক্ত হয়ে বিছজ্জন সঙ্গে তার বিজ্ঞান সাধন! 
চালিয়ে যেতে পারবেন। তীর মনে যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকল্পন। 

আছে তার অনেক কিছুই এই বিরাট সংগঠনের অর্থান্ুকুল্যে ও উপকরণ সম্তার 

দ্বারা সুসম্পন্ন কর] সম্ভব হবে। 

২৬শে জানুয়ারী, ১৮২৬ সালে ম্যাকলিওর সদদলবলে নিউ হারমনিতে 

এলেন । বিজ্ঞান-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থপূর্ণ বিরাট একটি গ্রন্থাগার ব্যবহারের 

জন্য সে-র হাতে ছেড়ে দেওয়া! হল। ম্যাকলিওর ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য 

বৈজ্ঞানিক সদস্ত এবং নিউ হারমনি পরিদর্শনে আগত কয়েকজন ইউরোপীয় 

ভ্রমণার্থীর সঙ্গে সে কয়েকবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বার হন। এমনি 
একটি অভিযানে ১৮২৭ সালের শরৎ্কালে ম্যাকলিওর সে-কে দক্ষিণে 

মেক্সিকো! সিটি ও ভের ক্রুজ পর্ধস্ত টেনে নিয়ে যান । 

টমাঁস সে ছিলেন দীর্ঘকায় ও স্থপুরুষ। বিজ্ঞান সাধনায় ব্যাপূত থাকার 

মাঝেও তিনি নিউ হারমনির “সের স্ন্দরী ও কলাবতী” তরুণীদের একজনের 
প্রণয় যাক্রা করার অবকাশ পেয়েছিলেন। ১৮২৭ সালের ১০ই জানুয়ারী 

“নিউ হারমনি গেজেটে” প্রকাশিত হয়েছিল যে “কয়েকদিন আগে সে লুসি 

সিস্টেয়ারকে বিবাহ করেছেন। তারা স্ীংফিল্ভ ছাড়িয়ে একট! জায়গায় 

ধান। সেখানে এক সন্্রাম্ত ভদ্রলোক এদের বিয়ে দিয়ে দেন। দু'জনের 

মুখে তিনি কাহিনী শুনেছিলেন। তাতে তার নিঃসন্দেহে এই ধারণ] হয়েছিল 
যে এরা অতি বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ।” ১৮২৮ সালে সে-র “আমেরিকান 
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'এণ্টমলজি'র তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিন খণ্ডে মোট চুয়ান্নটি 

রঙ্গীন চিত্র ছিল। এর সবগুলিই অতি স্থন্দর ভাবে আকা । 

পতঙ্গ বিজ্ঞানই সে-র বিজ্ঞান সাধনার অধিকাংশ সময় জুড়ে ছিল। 

শঙ্খ বিজ্ঞান, বা বিভিন্ন শ্রেণীর শামুক পরীক্ষণ ও গবেষণায়ও তিনি অনেক 

ভাল ভাল কাজ করেছিলেন। যখন তিনি নিউ হারমনিতে আসেন তখনই 

তার সংগ্রহে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের শামুক জমে ছিল। এগুলি তিনি 

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্রষায়ী শ্রেণীবিন্স্ত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থান 

হতে বহু লোক নিউহা£মনিতে তাঁর কাছে বাক্স ভতি কীটপতঙ্গ ও শামুকের 

নমুনা] পাঠাতে লাগল। যে সবশামুকের বিবরণী সে-র প্রস্তাবিত নৃতন গ্রন্থ 
“আমেরিকান কন্চোলজির? (4১200611081) (00001701085) অন্তুভূক্তি হবে, 

সেই সব শামুক বাছাই হলে, লেসের সেগুলির ছবি আকলেন। ১৮৩৪ 

সালে গ্রন্থথানি প্রকাশিত হল। আমেরিকান এ্টমলজি ও আমেরিকান 

কন্চোলজি আমেরিকার বিদ্ধ সমাজের মাঝে বহুল পরিমাণে প্রচারিত 

হয়েছিল। তাতে বিজ্ঞানের এই ছুটি শাখা নতুন প্রেরণা লাভ করে। 

ইউরোপ আমেরিকায় পতঙ্গ-বিজ্ঞানের এই উন্নতি দেখে বিস্মিত হল। সে 

স্থপিশ্চিত ভাবেই বিশ্বের বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন এবং আমেরিকার 

বর্ণনামূলক পতঙ্গ বিজ্ঞানের জনক আখ্যা লাভ করলেন । 

সে আশা করেছিলেন নিউ হারমনিব শান্তনির্মল পরিবেশে সমাহিত চিত্তে 

বিজ্ঞান সাধনায় দিন কাটাতে পারবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হল না। 

যে নয় বছর তিনি নিউ হারমনিতে কাটান তা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ । এর 

পবটাই কিন্তু নতুন স্থষ্টির বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রোমাঞ্চ-সঞ্জাত নয়। 

আদর্শ সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ইগ্ডিয়ানার এই উপনিবেশের জন- 

সংখ্যা ১৮২৬ সালের মাঝামাঝি দাড়িয়েছিল এক হাজারে । এর মধ্যে ছিল 

সমাজের সর্বস্তরের নরনাী। এদের অনেকে ছিলেন অতিমাত্রায় ব্যক্তি- 

ত্বাতন্ধ্যবাদী। উপনিবেশের আদর্শবাদী পরিচালকবৃন্দের রচিত সাধারণ 

নিয়মাবলী যখন এদের মতবাদ বা কর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে লাগল 

তখন তার! প্রায়শঃ এবং সরবে এই মব আইনকান্ছনের বিরোধী মত প্রকাশ 

করতে লাগলেন। অনেকে ছিলেন আবার দুঃসাহসী কার্ধপ্রিয়, অনেকে অলঙ্গ 

প্রকৃতির অব্যবস্থিতচিত্ত। প্রত্যেক সংস্কার আন্দোলনের মাঝে খানিকট! 

«€য পাগলামির মিশেল থাকে এক্ষেত্রেও তার অভাব ছিল না। আদর্শ 
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সমাজের অধিবাসীদের মধ্যেও দেখা দিল বাদবিবাদ, ক্ষুদ্র ঈর্ষা বা ন্যায়সঙ্গত, 

মতভেদ থেকে জন্মাল উপদলীয় চক্রান্ত । উপনিবেশের অধিবাশীদের একত্র খুব 

কাছাকাছি থাকার জন্য পরম্পরের প্রতি সামান্য কারণে বিরক্তি থেকে তীব্র 

কলহ শুরু হয়ে যেত। উপনিবেশ স্থাপিত হবার প্রথম দুবছরের মধ্যে 

বিবদমান এমনি দশটি গোঠী মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 

বেরিয়ে যায়। 

ওয়েন ও ম্যাকলিওবের মাঝে বিবাদ দেখা দেওয়ায় উপনিবেশের অবস্থা 

আরও খারাপের দ্রিকে গেল। ম্যাকলিওর এই আদর্শ সমাজ গঠনে দেড় 

লক্ষ ডপার বিনিয়োগ করেছিলেন। চুক্তি ছিল তার দায় দশ হাজার 
ডলারের বেশী হবে না। অতি ভ্রত ধথখন উপনিবেশের তহবিলের টাকা 

খরচ হয়ে যেতে লাগল, তখন ম্যাকলিওর ওয়েনের কাছে হিসাব চাইলেন । 

ওয়েন হিসাব দাখিল করতে অস্বীকার করলেন। তুমুল বাকবিতগ্ডা চলল। 

শেষে ম্যাকলিওর সাধারণ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানালেন, অত:পর 

ওয়েনের আধিক লেনদেনের জন্য তিনি আর দ্রায়ী থাকবেন নাঁ। ওয়েনের 

বিরুদ্ধে চল্লিশ হাজার ডলারের দাবী জানিয়ে আদালতে মামলাও কুজু 

করলেন। ওয়েনও আদালতের নিকট হতে এর দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের জন্যে 

ম্যাকলিওপের বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জারি করালেন। ১৮২৭ সালের 

২৬শে মে, ভ্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ ওয়েন নিউ হারমনি ত্যাগ করলেন । 

ম্যাকলিওর কিছুকালের জন্য নিউ হারমনিতে কাটালেন। তারপর 

১৮২৮-২৯ সালের শীতকালে লে-কে সঙ্গে কবে গেলেন মেকসিকো। সিটিতে, 

১৮২৭ সাপে ট.স্ট নিউ হারমনি পরিত্যাগ করে টেনেসির হ্যাসভিল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান, তৃবিগ্যা ও মণিক বিদ্ভার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 

করলেন। লেসের সে-র সঙ্গে আরও দুই বছর নিউ হারমনিতে কাটালেন, 

তারপর তিনিও চিত্রবিদ্যার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে ফ্রান্সে রওনা 

হলেন। ওয়েনের চার ছেলেই নিউ হারমনিতে বাস করতে লাগল। এরা 

সকলেই আমেরিকার নাগরিক হয়ে গিয়েছিল । 

ম্যাকলিওর চলে যাবার পর উপনিবেশটি মে ও মাদাম ফ্রেটাজিওর 

তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল। এরূপ একটি বিরাট সংস্থা পরিচালনের 

উপযুক্ত ক্ষমতা সে-র ছিল না। অর্থঘটিত ব্যাপারে তার অবস্থা হল তঞ্চকদের 
মাঝে সরল শিশুর মত। এই উপনিবেশ পরিচালনা এবং বিজ্ঞান সাধনা। 



টমাস সে ৯৩ 

ছাড়াও ১৮৩০ সালে তাঁকে নিউ হারমনির ডিসসেমিনেটর অব ইউজফুল 

নলেজ ফ্রম দি স্কুল অব ইগ্ডাস্ত্রী। (0155610102607 0৫ 939691 1000৬1০085০ 

8000 0০ 3০17001 ০0৫ [00050:5) নামে পত্রিকাখানির সম্পাদনার ভার 

গ্রহণ করাতে রাজী করান হল। তার শরীর ইতিপূর্বেই ভেঙ্গে পড়তে 

চলেছিল, এই সব নানাবিধ কাজের চাপে জীবনের শেষ ভাগে তিনি অসুস্থ 

হয়ে পড়ল্নে। ঘন ঘন আমাশয় ও জরাক্রান্ত হয়ে সাতচলিশ বছর বয়সে 

১৮৩৪ সালে তিনি মারা গেলেন। 

আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে বনু বিজ্ঞানী নিউ হারযনি পরিদর্শন 

করতে ও এখানকার বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের কর্মপদ্ধতি দেখতে আসতেন । 

নিউ হারমনিতে সামাবাদী সমাজ বচনার বার্থ প্রয়াসের শেষ অধ্যায় রচিত 

হবার আগে এই সংস্থান আমেরিকার বিজ্ঞান ও জনশিক্ষার অগ্রগতিতে 

বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিউ হারমনি থেকেই আসে জোসিয়া 

ওয়ারেনের কনটিনিউয়াস রোলার প্রেস্, নিয়যিত আবহবাতী, আমেরিকার 

প্রথম কারিগরী বি্যালয়গুলির একটি । এইখানেই সে-র, আমেরিকার 

পতঙ্গবিজ্ঞানের ও শ্ঙ্থবিজ্ঞানের এরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ গুলি মুদ্রিত হয়। যিচাউক্সের 
উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিখাত গ্রন্থ “নথ আমেরিকান মিলভা"র (০:02 0207 

০৪1 951%9) চিত্রগুলি অস্কিত হয় ও বইখানি পুনমুদ্রিত হয় এখানে । 

বিরাট কোন মৌশিক অবদানের ভিত্তিতেই আমেরিকার বিজ্ঞানের 

ইতিহাসে সে-র গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। জীববিদ্যায় গবেষণার অবহেলিত ক্ষেত্রে 

তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন। একক প্রচেষ্টায় নিরভলিভাবে বিপুল সংখাক কীট- 

পতঙ্গ বর্ণনাও দিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই । এই ছুই কারণেই আমেরিকার 

বিজ্ঞানে তাকে এত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়। তার সময় পর্বস্ত কোন 

আমেরিকাবাশীর পক্ষে এত বিপুল সংখ্যক কীটপতঙ্গ পরীক্ষা ও তাদের 

বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। পতঙ্গ জগতের অগণিত প্রাণীর 

নামকরণে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, তিনি তাও প্রভূত পরিমাণে দূর করতে 
সাহায্য করেছিলেন । 

আমেরিকার পক্ষী সম্বন্ধে সে কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন। 

তিনি চার্লস লুসিয়েন বোনাপার্টির ন্যাচারাল হিষ্্রি অব বার্ড ইনহ্যাবিটিং 
দি ইউনাইটেড স্টেটস্ (8601581 চ715605 0 731095 10132516105 

১৩ 00016590805 ) নামে গ্রন্থখানি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে মুদ্রণেক 
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উপযোগী করে তুলেছিলেন। উইলসন তার “আমেরিকান অরনিথলজি' গ্রন্থে 

আমেরিকার পক্ষী বিজ্ঞানের যতটা বর্ণনা দিয়েছিলেন, নেপোলিয়নের এই গ্রস্থে 

তার পরবর্তা অধ্যায় রচনা করল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীর! 

প্রাণীবিষ্ঠায় সে-র অবদান স্বীকার করেছিলেন সেওরনিস (9৪501215 ) নামে 

গণটির তার নাম অনুসারে নামকরণ করে। বোনাপার্ট তার সম্মানে পিউই-র 

সেওর্নিস সেয়াস নামকরণ করেন তীর নামান্নসারে। সে লগুনের লিনেয়েল 

সোসায়িটি ও ইংল্যাণ্ডের জুলজিক্যাল সোসায়িটির সভ্য ছিলেন। তিনি শুধু 
ইংল্যাণ্ডেই পরিচিত ছিলেন না, প্যারিসের সোসাঁয়িটি ফিলোম্যাথিকের 

ংবাদদাতারূপে ফ্রান্সেও স্থপরিচিত ছিলেন। 

সেও তার সহযোগীদের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেও 

যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় তরুলতা ও পশুপাখীর বিবরণী সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয়নি। 

এদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের কোনও নাটকীয় আবেদন ছিল নী। কাজেই 

তাদের জীবনব্যাপী সাধনার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ছিল অতি সামান্তাই । 

তাহলেও এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের অবদান ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। এবা শুধু 

এই বিরাট মহাদেশের অনেক অজ্ঞাত অপরিচিত অঞ্চলের পশুপ্রাণী ও উদ্ভিদের 

উপর আলোকপাত করতেই সাহাষ্য করেননি, নতুন তথ্য সঞ্চয়েও সহায়তা 

করে গেছেন। এই তথা আবার নতুন ও মৌপিক জীববিদ্ভাগত সমন্বয়ের 
সাহায্য করেছে। সে-র প্রর্দশিত পথ অন্গমরণ করতে এগিয়ে এলেন আরও 

বহু বিজ্ঞানী । আজও তারা আমেরিকার দুর্গমতম অঞ্চলে ফিরছেন জীববিগ্ভার 

সামান্য এককণা নৃতন তথ্যের সন্ধানে । 



॥ ৬ ॥ 

উইলিলম্াহ্ম টি. জি. হউন 

(১৮১৯-১৮৬৮) 

চিকিৎস৷ বিজ্ঞানে আমেরিকা ইতিহাস রচন! করল 

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমেরিকার চিকিৎসা 

বিজ্ঞানের ইতিহাস ছিল ইউরোপের চিকিৎসাবিগ্ভার উপর একান্ত নির্ভরতার 

কাহিনী মাত্র । জগতের সর্বত্র, এমন কি ইউরোপের প্রধানতম জ্ঞানবিজ্ঞানের 

কেন্দ্রগুলিতেও, চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুব সামান্যই অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। 

এদেশেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে বড রকমের আবিষ্কার খুব কমই হয়েছিল। 

ভাগ্যান্বেষণে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য, ক্রমেই অধিকসংখ্যায় 

আমেরিকাবামী পশ্চিমাঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেছেন। আপন চেষ্টায় 

লোকালয় হতে বহু দূরের বনজঙ্গল কেটে কৃষিভূমি তৈরি ও আত্মোন্নতির 
পথ প্রস্তুত করতে অভ্যন্ত হয়ে আমেরিকার মানুষের মাঝে এক ধরনের রুক্ষ 

ব্ক্তিদ্বাতন্ত্র দেখ! দিয়েছিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্্য ও সেই সঙ্গে ইয়াঙ্গীস্থুলভ 

উদ্ভাবনী শক্তি মিলে চিকিৎমা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি অভাবনীয় 

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটল। বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বলে বিবেচিত হয়েছিল। লোকালয় থেকে বহু দূরে মহারণ্যের প্রান্তে কোনও 

নিঃসঙ্গ চিকিৎসক যখন দেখতে পান ষে ছুঃদাহসে ভর করাই তার রোগীর 

প্রাণ বাচানোর পথ, তথন দুঃসাহলে ভর করবা তার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে ওঠে । 

আত্মনির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যক্তিগত সাহস, এবং বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কারের দ্বারা যশ ও অর্থাগমের স্বপ্লই এই নতুন অবস্থার স্থষ্টি করে। 

তখনকার দিনে ডাক্তারের! টার্টার এম্িটিক ( বমনোব্রেককারী ওুষধ.) 

ও ক্যালোমেল (পারদঘটিত গঁধধ-বিশেষ ) প্রভৃতি রেচক ও জোলাপের 

সাহায্যে এবং নিজেদের তৈরি পাচনের (এর অনেকগুপিরই রোগ আরোগ্য 

ক্ষমতা ছিল সন্দেহজনক ) সাহায্যে যথাসাধ্য চিকিৎসা চালাতেন। বোগ 

চিকিৎসায় রোগীর শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণের প্রথা! ইউরোপ থেকে এদেশে 

আমদানী হয়েছিল। ঘে সব রোগীকে রক্তদান প্রয়োজন তাদেরও শিরা থেকে, 



৯৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

রক্তমোক্ষণ করান হত। জর্জ ওয়াশিংটন যখন প্রবল সর্দি এবং সম্ভবত 

বীজদুষিত গলদাহে তুগছিলেন, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারবার তার রক্ত- 
মোক্ষণ করান হয়। এইভাবে তার মৃত্যুকাল এগিয়ে আন] হয়েছিল । 

ঝক্তমোক্ষণের দুদিন পরই তিনি মারা যান। ঘায়ের চারদিকে পুজ জন্মালে 

তা “শুভ” লক্ষণ বলে মনে করা হত। রোগ চিকিৎসার স্থবিধার জন্য পোগীর 

গায়ে ফোস্কা পড়ান হত। 

আমেরিকার স্বাধীনত। সংগ্রাম শুরু হবার পূর্বে এদেশে মাত্র ছুটি মেডিকেল 

স্কুল ছিল। প্রথমটি স্থাপিত হয় ১৭৬৫ সালে কলেজ অব ফিলাডেলফিয়াতে 
( এটি এখন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্ালয় )। দুবছর পর কিংস কলেজ ( এখন 

কলম্থিয়া কলেজ ) নিউইয়র্ক সিটিতে একটি মেডিকেল স্কুল খোলে । হার্ভার্ড 

১৭৮২ সালে একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের অধিকাংশ 

ডাক্তারদের তখন এদেশের বা ইউরোপের কোনও মেডিকেল স্কুলে শিক্ষার 

কোনও বালাই ছিল না। অন্ত চিকিৎসকদের নিকট শিক্ষানবিশী করে তারা 

ডাক্তারী বিদ্যা আয়ত্ত করতেন। এই ডাক্তার গুরুদের সঙ্গে তার৷ তল্লিবাহক- 

রূপে ঘুরতেন। মলম ও ওষুধ তৈরি করতেন তাদের নির্দেশমত। তারপর 
একসময় গুরুমশাইর নিকট হতে ভাক্তাবীর সনদ পেতেন। কোনও কোনও 
ডাক্তারের আবার শিক্ষানবিশীর পাট ছিল না। কারণ ডাক্তারী পেশা 

নিয়ন্ত্রণের জন্য তখনও কোনও আইন পাস হয়নি। হাতুড়ে ভাক্তারে দেশ 

ছেয়ে গিয়েছিল। 

যা হোক, এই অন্ধকার যুগেও ভেষজ বিজ্ঞান ও শল্যবিগ্ায় শীস্রই কয়েকটি 

উজ্জল অধ্যায় রচিত হল। আমেরিকার শল্য চিকিৎসা! ক্ষেত্রে প্রথম গৌরবময় 
দিন দেখা দিল ১৮০৯ সালের ক্রিস্মাসের দিনে কেনটাকির ডেনভিলে। 

এখানে তখন বাস করতেন ডাঃ এফরেইম ম্যাকডুয়েল। ইনি ইংল্যাণ্ডের 
এডিনবরা থেকে মেডিকেল ডিগ্রী গ্রহণ করেছিলেন। 

১৮০৯ সালে মিসেস ক্রফোর্ড নায়ী জনৈক মহিলা ডাঃ ম্যাকড়ুয়েলের 
পরামর্শ গ্রহণের জন্ত এসেছিলেন । এর জ্রণকোষে একটি টিউমার হয়েছিল। 

'টিউম্নারটি তখন কেটে বাদ দেওয়া প্রয়োজন, না হলে রোগিণী মারা যাবার 
আশঙ্ক! ছিল। তলপেটের চামড়া কেটে উদরদেশ উন্মুক্ত করে টিউমারটি 

অপপারিত করায় বেশ বিপদ আছে। ম্যাকড়ুয়েল মহিলাটিকে সে কথ! 

বুঝিয়ে বললেন। এমনি ধরনের অস্ত্রোপচার এর আগে কেউ করেনি। 



উইলিয়াম টি. জি. মর্টন ৯৭ 

এমন কি এডিনবরায় তার দুজন বিখ্যাত শিক্ষক জন বেল ও উইলিয়াম হাণ্টার 

কলেজে শিখিয়েছিলেন যে অস্ত্রোপচারের দ্বার! তলপেট উন্মুক্ত করলে রোগী 
মারা যায়। এদিকে আবার অস্ত্রোপচার করলেও ম্যা কডুয়েলের নিজের জীবনও 

বিপন্ন হবার আশঙ্কা বয়েছে। কারণ এই “অসম্ভব অস্ত্রোপচার” ব্যর্থ হলে 
সীমাস্তপারের এই দুরধর্ধ অধিবাসীর1 তার ফাসি দেবে। মহিলাটি অবশ্ঠ 

তা সত্বেও অস্ত্রোপচার করাতে রাজী হলেন। ম্যাকড়ুয়েল তাকে সাদাসিধে 

একটা কাঠের টেবিলে আষ্টেপৃষ্টে বেধে তার দেহে অস্ত্রচালনা করলেন। 
অস্ত্রোপচারের পরও রোগিণী বেঁচে রইল এবং সম্পূর্রপে আরোগ্যলাভ 
করল। এর সাতমাস পর তিনি “একলেকটিক রিপজিটরিতেঃ ( :০1০০61০ 

₹২০7১951607 ) এই অস্ত্রোপচারের বিবরণী প্রকাশ করলেন। এরপর অন্যান 

চিকিৎসকেরাও এই ধরনের অস্ত্রোপচারে হাত দিতে লাগলেন। অবশ্ঠ খুব 

ধীরে ধীরে । আযাপেনডিসাইটিস্, মুত্রাশয়, যকৎ, পিত্ব, এবং প্লীহার গীড়।য় 

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে এখন আর তাতে প্রাণসংশয়ের কারণ আছে 

বলে কেউ মনে করে না, বিশেষ করে অবেদনিক ওঁষধ ( £10650176519 ) 

আবিষ্কৃত হবার পর। আমেরিকার সীমাস্তরাজোর অধিবাসী চিকিৎসক- 

বৃন্দ ছিলেন অতিশয় দুঃসাহসী । এখানে এদের উপর ইউরোপের প্রাচীন 

বিশ্ববিষ্ালয়গুলির এতিহা ও সংস্কারের প্রভাব ছিল ঢের কম। এই দুঃসাহসী 
ও সংস্কারমুক্ত চিকিৎসকর্দেরই একজন আবার উদরদেশে অস্ত্রোপচারের মত 

অভাবণীয় কাজ করে বিজ্ঞান জগতকে নৃতন পথ প্রদর্শন করলেন। 

১৮২২ সালে আমেরিকার ভেষজ বিজ্ঞান আর এক বিভাগে নতুন এক 
অধ্যায়ে উপনীত হল। ম্যাকিনাক দ্বীপের অভ্যন্তরে হ্দৃঢ় এক ব্যবসা কেন্দ্রে, 

বন্দুক থেকে দৈবক্রমে গুলি ছিটকে এসে, আলেকসিজ সেপ্ট মার্টিন নামে 

একজন তরুণ ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান নাবিকের কোমরের পাশে ছিদ্র করে দেয়। 

নিকটবর্তী দুর্গের সেনাবাহিনীর সার্জেন, কানে(িকাটবাসী ডাঃ উইলিয়াম 

বীমণ্ট দেখতে পেলেন, গুলিটি আহত সেপ্ট মার্টনের পাকস্থলীর গা ঘেষে 
চলে গেছে । তিনি ছিদ্রটি সেলাই করে দ্দিলেন, কিন্তু অতিশয় দক্ষতা ও ধের্ষের 

সঙ্গে চেষ্টা কর1 সত্বেও ঘাট পুরোপুরি জুড়ল না। শুকিয়ে যাবার পর 

মাংসের খানিকটা পেটি রয়ে গেল। এটা সেপ্ট মার্টিনের পাকস্থলীর ছিদ্রমুখ 

ঢেকে রাখত। বীমণ্টের মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা এল। সেন্ট মার্টিনের 
পাকস্থলীর উপর ষে বিচিত্র “ঢাকনা” দেখা দিয়েছে, তা দিয়ে পাকস্থলীর 
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অভ্যন্তরের নাগাল পাওয়া! যায়। তাতে কতকগুলি কৌতুহলপ্রদ পরীক্ষা 
করা চলে। পাকস্থপী থেকে ক্ষতনালী সৃষ্টি হয়ে দেহের বাইরে আসার 
এমনি প্রায় বারোটি দৃষ্টান্ত ভেষজ-বিজ্ঞানে ইতিপূর্বে দেখা গেলেও বীমণ্টের' 
মত এমন অভিনব পরীক্ষা করার সাহস আগে কখনও কারও হয়নি । 

পাকস্থলীতে জারক রসের প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য তার পাকস্থলীতে: 

পরপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাতে দিতে সেণ্ট মার্টিন রাজী হল। বীমণ্ট খাছ্যের 

টুকরা স্থতোয় বেধে সেন্ট মার্টিনের পাকস্থলীর পেটির নিচেকার ক্ষতনালীর 

মধ্য দিয়ে তার পাকস্থলীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর পরিপাক 

ক্রিয়ার শেষে অবশিষ্ট খাছ্যাংশ সুতো টেনে তুলে আনতেন। এই পরীক্ষা 

কয়েক বছর ধরে চলেছিল । এর মধ্যে যার উপর এই নিশ্নম পরীক্ষা কার্ধ চালান 

হত সেই মানুষ-গিনিপিগ, সেন্ট মার্টিন প্রায়ই বিদ্রোহ করত, এবং পালিয়ে 

যেত। আরও বেশী অর্থ কবুল করে ও অস্ত্রোপচারের উন্নততর ব্যবস্থার 

প্রলোভন দেখিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হত। শেষে ১৮৩৩ সালের, 

ডিসেম্বরে বীমণ্ট তার এই বিখ্যাত পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। নিজের 

খরচে স্থলভে এই রিপোর্টের এক হাজারকপি তিনি ছাপিয়েছিলেন। এই 

ভাবে বীমণ্ট বিভিন্ন খাদ্যের আপেক্ষিক পাচ্যতা ও পাকস্থলীর পাচক রসের 

উপাদানের সঠিক তথ্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । এই ভাবে পরীক্ষা! 
চালিয়ে তিনি দেখতে 'পেয়েছিলেন যে লোকটির পাকস্থলীতে রয়েছে অতি 

সামান্য পরিমাণে (প্রায় **৩% ) হাইড্রোক্লোরিক আসিড। এই জিনিসট!; 

কতকগুলি পুষ্টিকারক বস্ত, বিশেষ করে প্রোটিন পরিপাকের সাহাষ্য করে। 

তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে অবদাদ ও মানসিক উত্তেজনায় এই পাচক- 

রসের ক্ষরণ কমে আসে । এই ভাবে আমেরিকার স্থ্দূর অরণ্যভূমি থেকে 

এল ভেষজ-বিজ্ঞানের একটি নৃতন আবিষ্কার । আর এই আবিষ্কার করলেন 
এমন এক ব্যক্তি যিনি এর উপযোগী প্রয়োজনীয় ধিজ্ঞানিক গবেষণায় শিক্ষা- 

প্রাপ্ত হননি । এ কাজের উপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতিও তার ছিল না। অতি. 

আদিম ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি এই পরীক্ষাকার্ধ চালিয়েছিলেন। 

বিরল-বসতি মধ্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে এল ভেজষ বিজ্ঞানের আর একটি, 

অনন্তসাধারণ অব্দান। এটি হল ডাঃ ডানিয়েল ড্রেকের বিশম্ময়কর কীতি, 

“টিটিজ অন দি প্রিন্সিপাল ভিজিজেল অব দি ভ্যালি অব নর্থ আমেরিকা” 
(71756526056 00 005 0110108]10155955 01 006 10061101 ৬৭11৩5 
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০ টব০:ছ 4£১0561108 ) নামক গ্রস্থথানি। এর কিছু অংশ ১৮৫০ সালে 

প্রকাশিত হয়। এতে আযালিগেনি পর্বতমাল! ও রকি পর্বতমালার মধ্য বর্তা 
সমগ্র অঞ্চলের আবহাওয়া, উদ্ভিদ, তৃসংস্থান, অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা 

ও প্রচলিত রোগের বিবরণী দেওয়া ছিল। গ্রনস্থখানি কয়েক হাজার পৃষ্ঠ 

সম্বলিত। এখানিকে হিপোক্রেটস-এর পর রচিত চিকিৎসা বিজ্ঞানগত 

ভূগোলের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রূপে অভিহিত করা হত। 

বস্টমন শহর থেকে এল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটি অতি 

গুরুত্বপূর্ণ অব্দান। ১৮৪৩ সালে অলিভার ওয়েনডেল হোস বস্টন সোসায়িটি 
অব মেডিকেল ইমপ্রভমেণ্টের ( বস্টন শহরের চিকিৎস। বিজ্ঞানের উন্নতিকামী- 

দের সমিতি ) সভ্যদের সামনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধটি স্থতিক! 

জ্বর বিষয়ে । এই স্থতিক। জ্বরে শতশত বছর ধরে সন্তান প্রসব কালে লক্ষ লক্ষ 

স্বাস্থাবতী প্রন্থৃতি মারা পড়ত। বীজদূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে 

রোগবিস্তার রোধ করা বা জীবাণুই যে রোগ বিশ্তারের কারণ এসব কথা তখন 

কেউ জানত না। তবু হোমস্ স্থতিকা জরের প্রকৃত কারণটি কি তা বুঝতে 
পেরেছিলেন। প্রশ্থতির চিকিৎসাঁকাঁবী ডাক্তারের ছৌয়! লেগেই আমলে এই 

রোগ ছড়ায়। শত শত বৎসর ধরে স্তিকা জরে গতায়ু রোগিণীকে পরীক্ষা 

করে, বা ময়না তদন্তের শেষে মর্গ থেকে বেরিয়ে এসে সরামরি প্রস্থতিদের 

আতুড় ঘরে যেতে তারা দ্বিধা করতেন না। “অন দি কনটাজিয়াসনেল অব দি 
পিউআরপ্যারাল ফিভার” (07 60০ 00709.510098699 ০0£ 017০ 

চ00210219] ঢ০০]-_স্তিকা জ্বরের সংক্রামতা সম্পর্কে ) নামক প্রবন্ধে তিনি 

চিকিৎসকদের এই মারাত্মক অভ্যাস সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে, তাদের এই 

অভ্যাম ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন । তিনি ডাক্তারদের বললেন, স্থতিক1 

জরাক্রাস্ত কোনও রোগিণীকে পরীক্ষা করাঁর পর জামাকাপড় বদলে, ভাল 

করে হাত-পা মুখ ধুয়ে নিন, অন্ততঃ চব্বিশ ঘন্টা পর অন্য প্রস্থতির চিকিৎসা 

করতে যাবে। 

হোমমের সতকবাণীতে পেনসিলভানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের 

এবং জেফারসন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকমখল খুবই বিরক্তি প্রকাশ 
করলেন। কানাঘুষায় বলা হতে লাগল যে হোমস কোনও হামপাতালের 

সঙ্গে যুক্ত নয়। কোন রোগিণী পরীক্ষা থেকে তিনি তার এই অদ্ভুত তত্ব 

নিধর্ণরণ করেন নি, এ দিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তার ক্বকপোল-কল্িত। যা হোক, বন্ছ 



ূর্ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

চিকিৎসক তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন। বহন প্রস্থতির জীবন রক্ষা 

হয় তাতে । চার বছর পর, ইগনাজ সেমেলউইজ নামে জনৈক তরুণ চিকিৎসক 
সুতিকা জ্বরের কারণ সম্বন্ধে অন্তবূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। হাঙ্গেরীয় এই 

চিকিৎসক অবশ্য এবিষয় নিয়ে হোমসের চেয়ে বেশী মাথা ঘামিয়েছিলেন। 

এই জ্বরের সংক্রামকতা পরীক্ষা করার জন্য তিনি কয়েকটি কঠোর পণীক্ষা 

চালিয়েছিলেন। সেমেশউইজের কথা শুনেও অনেক চিকিৎসক হেসেছিলেন। 

তবু তার কথা অনেকে মেনে নিয়েছিলেন। বাড়ীতে ও হাসপাতালে 

চিকিৎসা ও পরিচধার জন্য ষে সব প্রস্থতির তথা কথিত ধাত্রী ও ধাত্রীবিদ্াবিদ 

ডাক্তারদের কবলে পডতে হত তাদের জীননে এইভাবে এক নবধুগের 

সুচনা] হল। 

উনশ শতকে ভেষজ বিজ্ঞানে চারটি বড় বড আবিষ্কার ঘটে । তার ফলে 

ভেষজ বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে 

তিনটি ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের কীতি £ প্রথম আবিষ্কারটি হল এই যে প্রাণীদেহ 

জীবকোষের দ্বারা গঠিত এই মতবাদ; দ্বিতীয় আবিষ্কারটি হল জীবাণুষ্ট রোগ 
উৎপত্তির কারণ-_পাণ্তরের এই মতবাদ । তৃতীয়টি হল, পিণ্টারের বীজদুষণ 
রোধ বাবস্থা । ভেষজ বিচ্ছানের চতুর্থ আবিষ্কারটি হল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে 

সাময়িক সংজ্ঞাহীন করার ওষধ প্রয়োগের প্রচলন । এই ওষধটি আমেরিকায় 

আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের সঙ্গে একটি বিষাদময় কাহিনী জড়িত। 

এতখানি ছুঃখবেদনা ও বিপর্যয় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে মঙ্গাঙ্গী 

ভাবে যুক্ত হয়ে এগুলি ব্যক্তির জীবন আর কখনও এমন ভাবে প্রভাবত 

কতেনি। 

১৮৩২ সালে বন্টন শঠণে উই লয়াম টমাল গ্রীন মর্টন তীর ইয়াঙ্কীম্থলভ 

উদ্ভাবনী শক্তি সম্তায় নকল দাতের প্লেট নির্মাণে প্রয়োগ করেছিলেন। ডেণ্টাল 

প্লেটে নকল দাত সাটপাপ এক ধরনের রাং তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। 

ডেপ্টাল ব্রিজ তৈরির কাজ তিনি জানতেন। এমন কি কিছু প্লান্তিক 

সার্জারির কাজও টনি করেছিলেন । এই যেনতন ডেণ্টাল প্লেটটি তিনি 

নিগ্নাণ করতে উদ্যোগী হয়ে পেন এটি পূর্বেকার ডেণ্টাল গ্লেটগুলির চেয়ে 
অনেক উন্নত ধ€নের । কিস্কুএটি বাবহারের একটি মস্ত অস্থবিধা ছিল। এই 

নকল দাতের প্লেট ভাল ভাবে এবং আরামে মুখবিবরে লাগিয়ে রাখবার জন্তু 
€পাকা খাওয়া, নড়ে যাওয়া দশ্তমূল এমন কি ভাল দাতও সম্পূর্ণ তুলে ফেলার 
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দরকার হত। দীত তুলবার সময় কোনও ব্যথা লাগবে না এমনি ব্যবস্থা 
যদি তিনি করতে পারেন তা হলে বিপুল পরিমাণে এই টাতের পাটিগুলি তিনি 

বিক্রয় করতে পারবেন। তাতে অনায়াসে তীর প্রচুর অর্থাগম হবে। এমনি 
হাজার হাজার পাটি নকল দাতের সেট তিনি তৈরি করছিলেন তখন । 

মটন আমেরিকার প্রথম দাতের স্কুল, বার্টিমোর কলেজ অব ডেন্টাল 

সার্জারীর প্রথম স্নাতক ক্লাসে (১৮৪২ ) পড়েছিলেন। যুগ যুগান্ত ধরে মন্ুস্ত 

সমাজে বেদনা প্রশমক ওঁষধধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে আসছিল। কলেজে 

সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা শুনেছিলেন ম্টন। প্রাচীন মিশবীয়গণ স্বদ্ধের 

ছুই মহাধমনীতে চাপ প্রয়োগ করে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়ে দেহে 

সাময়িক অচেতনতার স্যষ্টি করত। চীনার1 সাময়িক চৈতন্ত লোপ করতে 

মা ফাট চুর্ণ নামে একপ্রকার পদার্থ বাবহার করত। জিনিসটা এক ধরনের 

ভাং। শ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শতকে তার! এই ঠচতন্য-লোপকাণী চূর্ণ আবিষ্কার 
করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বেড ইওিয়াঁনরা অস্ত্রোপচারের সময় 

কোকোপাতা ও চুন চিবিয়ে সেই «এস ক্ষতস্থানে ছিটিয়ে দিত। ষষ্ঠ শতকে 
কুইজারল্যাগুবাপী ভেষজ বিজ্ঞান সংস্কারক প্যারাসেলপাস যন্ত্রণা প্রশমনে 

কাচা আফিং ও আফিং-এর আকরের ব্যবহারের বিধান দিয়ে যান। ১৮০৫ 

সালে সা€টুবনার কাচা আফিং থেকে মরফিন নিষ্ধাশিত করেন এবং মন্ধুত্য- 

সমাজকে একটি অতান্তম বেদনানাশক ওধধ উপহার দিয়ে যান। 

রোগ আরোগা করতে গিয়ে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হলে ও অন্যান্য 

রোগের কবলে পতিত হয়ে মানুষকে অলীম যগ্ণা ভোগ করতে হত। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী মানবসম্নাজ এই যন্্ণাভোগের হাত থেকে রেহাই 

পাবার জন্য আঙ ক্রন্দন করে এসেছে । ইংলগু ও ইউরোপের সবাপেক্ষা 

খ্যাতনামা বিদ্যায়তনগুপির জ্ঞানবুদ্ধ পরণ্ততগণও মানুষের এই ধরনের 

বেদনা উপশমের কোনও আশা দেখতে পেতেন না। মটন তার নতুন ধবনের 

দাতের প্লেট আবিষ্কারের মাত্র তিন বছর আগে বিখ্যাত ফরাসী অস্ত্র চিকিৎসক 

আলফ্রেড ভেলপি বলেছিলেন, “অস্ত্রোপচাকালে যন্ত্রণা বোধ- দূর করার চেষ্টা 

আকাশকুস্থম কল্পনা মাত্র। এ চেষ্টা করা এখন অর্থহীন। অস্ত্রোপচারের 

ক্ষেত্রে ছু” ও "যন্ত্রণা" এই ছুইটি শব্দ চিরতরে রোগীর চেতনায় যুক্ত থাকবে। 

এই বাধ্যতামূলক যোগাযোগের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে।” 

ইতিমধ্যে কনেটিকাটের হার্টফোর্ডের এক তরুণ দত্ত চিকিৎমক এই 
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যন্ত্রণা নিরসনের হ্বপ্ন দেখছিলেন। দাত তোলার স্বিধার জন্য তিনিও 

সাময়িক অবেদনতা স্যষ্টির কৌশলের সন্ধান করছিলেন। ১৮৪৪ সালের 
ডিসেম্বর মাসে হোরেস ওয়েল্ন হার্টফোর্ডের কুরাণ্ট (0০018120) পত্রিকায় 

একটি বিজ্ঞাপন পাঠ করলেন। এই বিজ্ঞাপনে গার্ডেনার কিউ. কোলটন 

নামে জনৈক ভ্রাম্যমাণ প্রমোদশিল্পীর বক্তৃতা ও প্রমোদ ক্রীড়া প্রদর্শনের 

কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রমোদ কৌতুকের তালিকায় একটি বিষয় 
ছিল হাসি-উদ্রেককারী গ্যাসের প্রতিক্রিয়া] । 

হাঁসি-উদ্রেককারী গ্যাস বস্তত নতুন কিছু নয়। অক্সিজেন আবিষ্কার 
করারও আগে, ১৭৭২ সালে প্রিস্টলে এই গ্যাম আবিষ্কার করেছিলেন । 

এর তেইশ বছর পর, হামফ্রি ডেভির বয়স যখন তেরে! তখন তিনি একবার 

ফুলো দাতের মাড়ির যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে খানিকটা এই হাসি- 

উদ্রেককারী 'গ্যাস শুষেছিলেন। ডেভি প্রাণীদেহের উপর এই গ্যাসের, 

( নাইট্টাস অকসাইড [50 ) প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, “নাইড্রাল 

অকসাইড গ্রহণ করলে ব্যাপকভাবে হাসির উদ্রেক ঘটতে পারে। তাই 

যে সব অস্ত্রোপচারের দ্বার অতিমাত্রায় রক্ত নির্গত হয় না, সে সব ক্ষেত্রে 

সম্ভবত বেশ ভালভাবেই এই গ্যাস বেদনা নাশের কাজে ব্যবহার করা চলতে 

পারে ।” তিন বছর ধরে ডেভি যখন ইংলগ্ডের শ্রফশায়ারের টমাস বেডোস 

নামে জনৈক চিকিৎমকের সহকারীরূপে কাজ করছিলেন তখন এই গ্যাসটি 

হাপানি, গ্লেম্সা ও হিহিরিয়া রোগ চিকিত্সায় ব্যবহৃত হত। অক্সিজেন 

কার্বন ডাইঅকমসাইভ এবং নাইড্রীস অক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস 

রোগীদের শুকিয়ে বেডোস কতকগুলি রোগ চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করে- 

ছিলেন। এই ব্যবস্থা অবশ্ঠ হ্বল্পকাল স্থায়ী হয়। যা হোক, হাপি-উদ্রেককারী 

এই গ্যাস ফুসফুসে টেনে নিলে যে মজার মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়, এই 

ব্যাপারট৷ এক সময় পেশাদার প্রমোদশিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখতে 

দেখতে প্রমোদ-কৌতুক অনুষ্ঠানের কাছে এই গ্যাসের ব্যবহার ইউরোপ ও 
যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। 

কৌতুকক্রীড়া পরিদর্শনকালে ওয়েলস ও তীর স্ত্রী দেখতে পেলেন কয়েক 
ব্যক্তিকে কোলটন এই গ্যাস শু'কতে দিলেন। এর! স্ষেচ্ছায় এই গ্যাস 

শুকতে রাজী হয়েছিলেন। গ্যাসের প্রভাবাধীন থাক কালে বেশ কিছু 
কালের জন্য এদের বেদনার অনুভূতি লোপ পেয়েছিল। ওয়েলসের ধারণ! 
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হুল এই গ্যাসটি দাত তোলার সময় বেদনা! উপশমের কাজে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। তীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে বেদনা উপশমকের সন্ধান তিনি 

করছেন এই গ্যাসের ছ্বারাই সে কাজ চলবে । এবিষয়ে তার এমনি নিশ্চিত 

ধারণা! জন্মেছিল যে তিনি এই গ্যাসের বেদনানাশক ক্ষমতা মেডিকেল 

স্কুলের অধ্যাপক ও হার্ভার্ড মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সামনে দেখানোর 

জন্য একটি প্রদর্শশর আয়োজন করলেন। পরীক্ষা প্রদর্শনকালে সম্ভবত 

কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, সাময়িক অবেদনতা স্যষ্টিতে গ্যাসটির 

কার্ধোপযোগীতা সম্বন্ধে দর্শকবুন্দ নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না। পরে, ওয়েলস 

তার একজন রোগীর উপর এই গ্যাস প্রয়োগ করে দেখলেন। গ্যাসের 

প্রভাবাধীনে থাকাকালে রোগীটি মারা গেল। তিনি দম্ভ চিকিৎসা 

ব্যবসায় ছেড়ে দ্িলেন। অন্য কয়েক প্রকার ব্যবসা করবার চেষ্টা করলেন। 

সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলে গভীর নৈরাশ্যে তিনি আত্মহত্যা করলেন। 

ইতিমধ্যে মর্টনের জীবনে নাঁন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছিল। ইনি 

১৮৪২ সালে কিছু কালের জন্য বস্টনে ওয়েলস-এর সঙ্গে একত্র দন্ত চিকিৎনকের 

ব্যবসা চালিয়েছিলেন। বস্টনের দুঃখজনক পরীক্ষা প্রদর্শনের সময় মর্টন 

ওয়েলসকে সাহায্য করেছিলেন। ওয়েলস সাময়িক বেদন৷ প্রশমনকারীরূপে 

নাইট্রাম অকলাইডের কার্ধোপযোগিতা প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় মর্টন এই কাজের 

উপযোগী অন্য পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন। ভাবলেন, হয়ত ইথারের 

বারা এই সাময়িক বিবশত1 স্ষ্টির কাজ সম্ভব হবে। এই বর্ণহীন উদ্ধায়ী 

তরুল পদার্থট কয়েক শতক ধরে মানুষের নিকট সুপরিচিত ছিল। শশস্তজাত 

কোহলের সঙ্গে সালফিউরিক আসিড মিশিয়ে এই বস্তুটি প্রস্তুত করার 

প্রণালী ১৫৪০ সালে ভ্যানেরিয়াম কর্ডাস বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। কর্ডান 

ও প্যারাসেলসান উভয়েই এই বস্তটির ব্দেনানাশক শক্তি মুরগী প্রভৃতি 

কতকগুলি প্রাণীকে সাময়িক অচৈতন্ত করে ফেলার ক্ষমতার কথা জানতেন। 

বিখ্যাত ইংরাঁজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে এই তরল পদার্থটি নিয়ে পরীক্ষা 

চালিয়েছিলেন এবং এর গুণাগুণ সম্বদ্ধে ১৮১৮ সালে জার্নাল অব সায়েন্স আগ 

আট (10010591 0£ 9০160০ 200. 4১05) নামে একটি পত্রিকায় 

প্রবদ্ধাকারে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডের পরীক্ষার ফলাফল 

ইউরোপীয় চিকিৎসকদের বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। কয়েক বছর 

পর জন ডি. গভম্যান নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীও ইথার নিয়ে 
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পরীক্ষাকার্ধ চালালেন এবং এর বেদনানাশক ক্ষমতার প্রতি চিকিৎসকদের, 

দুর্টি আকর্ষণ করলেন। আমেরিকার চিকিৎসকগণও গডম্যানের কথায় 

কর্ণপাত করেননি । 

মর্টন নিজে ইথারের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলেন। ওয়েস্ট 

নীভহ্যামে তার গ্রামের বাড়ীতে বিভিন্ন শ্রেণীর কীটপতঙ্, গ্রীনওয়ার্ম, মাছ, 
মুরগী ছানা ও নিজের ম্প্যানিয়েল কুকুরটির উপর এই পদার্থটির প্রতিক্রিয়া 

লক্ষ্য করে দেখলেন। দেখ] গেল সাময়িক অবেদনতা! সৃষ্টি করতে এটি সক্ষ্ন 

হচ্ছে। এর পর তিনি নিজের দেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া! পরীক্ষা কর! স্থির 

করলেন । একটা চেয়ারে বসে রুমালে খানিকটা ইথার ঢেলে নিয়ে হাতে 

একট] ঘড়ি ধরে তিনি ইথারসিক্ত রুমালখানি নাক ও মুখের কাছে ধরলেন। 

দেখতে দেখতে অমনি তার চৈতন্য লোপ পেঙ্স। পূর্ণ সাত মিনিট পর জ্ঞান 

ফিরে এল। মর্টন মনে মনে বললেন, এই সময়ের মধ্যে একটি নয়, তিনটি 

দাত তুলে ফেলা যায়। এবার মর্টন তার এক বন্ধুকে বললেন এই ইথার 
প্রয়োগ করে তাকে অচৈতন্য করে তার একটি দাত তুলতে। দাত তোলার 

সময় কোনও বেদন! অনুভব করলেন না মর্টণ। বস্তটির দ্বারা যে অবেদনিকের 
কাজ চলে তা পুনরায় প্রমাণিত হল। 

সেইদিন সন্ধ্যায় এবেন ফ্রস্ট নামে এক ব্যক্তি সাংঘাতিক দাতের যন্ত্রণায় 
কৌকাতে কৌকাতে মটনের ভিমপেনসারীতে এল। তার পিছনের দিককার 

দাতটি জীবাণুছুষ্ট হওয়ায় সে কষ্ট পাচ্ছিল। মর্টন তাকে বললেন, দাত 
তোলার সময় একটা নতুন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে তিনি তাকে ঘুম 

পাড়িয়ে বিন! যন্ত্রণায় দাতট। তুলে ফেলতে পারেন। ফ্রস্ট এই নতুন পদ্ধতিতে 
দাত তুলতে রাজী হলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় ১৮৪৬ পালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
মর্টন লোকটির একটি অতি দৃঢ়সংবদ্ধ মাড়ির দাত তূললেন। লোকটি কোনও 

প্রকার ব্যথা-বেদনী অনুভব করল না। মর্টন ফ্রন্টকে দিয়ে এই বেদনাহীন 

দক্তো্পাটনের স্বীকৃতিসহ একটি হলফনাম] লিখিয়ে নিলেন। দেখতে দেখতে 

তার দত্ত চিকিৎলা ব্যবসায় বেশ জেকে উঠল। 

যেভাবে সাময়িক অচৈতন্ততা আনয়নকালে রোগীদের ইথার শু"কান 

হত তা মর্টনের খুব মনোমত হল না। আরও ভাল ভাবে যাতে ইথার 

প্রয়োগ কর! যায় তার জন্য একটি যন্ত্র পরিকল্পনা করে তার একটি নক্সা 

আকলেন। চেম্বারলেন নামে জনৈক ঘস্ত্র নির্াতাকে দিয়ে নক্সা অনুযায়ী 
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একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এই যন্ত্রটি আট ইঞ্চি লম্বা একটি কাঁচের নল। 
তার এক মুখে লাগান একটি হোস, আর এক মুখে কর্কের ছিপি দিয়ে 
আটকান। মর্টন ভেবে দেখলেন, সর্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই এই 
ইথার অবেদনিকের সাহায্য গ্রহণ কর1 যেতে পারে। তাতে তার ব্যবসাও 

বাড়বে । বন্টনের কোনও বিখ্যাত অস্ত্রবিদকে দিয়ে যদি এই বেদনা- 
প্রশমণকারী পদীর্থটি ব্যবহার করাতে পারেন, তা হলে শুধু তিনি নিজে নন, 

বিশ্বের সকল বেদনাগীড়িত মানবই লাভবান হবেন। 
মাসাচুসেটন জেনারেল হসপিটালে ছুজন চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পেলেন 

মর্টন। এরা তার উধধ পরীক্ষা করে দেখতে রাজী হয়েছিলেন । ডাঃ জন 

সি. ওয়ারেন ছিলেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রবিদ্ভার অধ্যাপক ও নিউ 

ইংলাগুর সবশ্রেষ্ঠ অন্ত্রচিকিৎসক। ১৮৯৬ সালের ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার 
সকালে মাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালের অস্ত্রোপচার কক্ষে একটি রোগীর 
উপর অস্ত্রোপচার কালে এই ওুষধটি পরীক্ষা করে দেখতে তিনি সম্মত হলেন। 

নতুন ইনণহেলেটর (অবেদনিক ওধধ আত্রাণ যন্ত্র) তৈরি করতে দ্িলেন। 

সেটি সঙ্ষে নিয়ে পরীক্ষার দিন সকালে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন 
অস্ত্রোপচার কক্ষে । আসতে খানিকট] দেরী হয়ে গিয়েছিল তার। রোগী 
গিলবার্ট আবটের চোয়ালের ঠিক নিচেই ডান দিকে একটা টিউমার 
হয়েছিল। এটি কেটে ফেলতে হবে। মর্টন রোগীর কাছে এগিয়ে গেলেন। 

কাচের ইনহেলেটরের কর্ক খুললেন। আযাবট নলটি টেনে নিয়ে মুখের কাছে 

ধরলেন। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। 

ওয়াবেন দ্রুত ও অতি দক্ষতার সঙ্গে ছুরি চালিয়ে টিউমারটি কেটে 

ফেললেন। রোগী তখনও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে । পাচ ফিনিটের মধ্যে 

তার চেতনা ফিরে এল। ওয়ারেন জিজ্ঞাসা করলেন অস্ত্রোপচার কালে তিনি 

কোনও বেদনা অনুভব করেছেন কি না। আযাবট বললেন, না। সামান্য 
একটু ছড়ে যাবার মত ঠেকেছে তার। ভাঃ হেনরি জে. বিগলো এবং সমবেত 
অন্যান্য চিকিৎসকদের লক্ষ্য করে ডাঃ ওয়ারেন এবার সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 

'ভন্রমণ্তলী! এ কোনও ধাপপাবাজি নয়।, কানে তালা লাগানো সরৰ 

প্রশংসা শুরু হল। চাকাওয়াল] চেয়ারে বসিয়ে রোগীকে অস্ত্রোপচার কক্ষ হতে 

মরিয়ে নেওয়] হল। ডাঃ বিগলো বললেন, "আজ আমি এমন একটা ব্যাপার 
ধেখতে পেলাম যার কথা অচিরে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে ।, 
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এই পরীক্ষার এক মাস পর ডাঃ বিগলো বন্টন মেডিকেল আও 

সার্জিক্যাল জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞান জগতকে এই বিস্ময়কর 

আবিষ্কারের কথা জানালেন। চিকিৎসা জগতে এক নৃতন যুগের সুচনা হল। 

ইংলগ্ডের ভেষজ বিজ্ঞানের বিখ্যাত পনত্রিক। 'ল্যান্সেট' লিখল, “ডাঃ মর্টনের 

আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানুষের বিপুল জ্ঞান ও আবিষ্কাররাজির অন্তরূক্তি হবে। 

এই অবেদনিকের আবিষ্কারক যে একজন আমেরিকাবামী তা আটলান্টিক 

সাগরের পরপারে আমাদের ভ্রাতৃবুন্দের পক্ষে এক অতি গৌরবের বিষয়। 
ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ সম্পকিত আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানে এটি আমেরিকার দ্বিতীয় 

এবং বৃহত্তম অবদান। এক ধাক্কায় ভেষজ বিজ্ঞান বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে 

চলল। ইথারের সাহায্যে সাময়িক অবেদনতা স্যঙ্টির ক্ষমতা লাভের আগে 

যে সব অস্ত্রোপচার দুঃসাধ্য বলে মনে হত, অস্ত্র চিকিৎসকগণ এবার সে 

ধরনের অস্ত্রোপচারেও হাত দিতে সাহমী হলেন। ইতর প্রাণী দেহের উপর 

অস্ত্রোপচারের পর্ষীক্ষীও নূতন প্রেরণা! লাভ করল এই আবিষ্কারে। 

১৮৪৬ সাল শেষ হবার আগেই লগ্ডন ও প্যারিসের অস্ত্র চিকিৎসকগণ 

অবেদনিকরূপে ইথার ব্যবহার করতে শুরু কবেছিলেন। পরের বছরের প্রথম 

দিকে জানশানী ও অস্রিয়াতে চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের সময় এই 

অবেদনিকটির সাহাষ্য নিতে থাকেন। 

ধারা চিকিৎস] বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর ঘটনার কথা পাঠ করেছিলেন 

তাদের মধ্যে ছিলেন এডিনবরা হাসপাতালের অস্তবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জেমস্ 

ইয়ং সিম্পমন। তিনি অবিলম্বে প্রন্থতিদের গুসবকালীন বেদন। উপশষে এই 

ইথারের প্রয়োগ শুরু করে দ্রিলেন। এর ব/বহারের কয়েকটি খারাপ 

প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়'তে তিনি একটি বিকল্প বেদনানাশকের সন্ধান করতে 

লাগলেন। ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের চেষ্টা করলেন। এই উদ্বাযু তরল পদার্থটি 

সুদূর লেক অন্টারিওর তীবে কর্মনিযুক্ত থাকাকালে সামুয়েল গুথরি নামে 
সেনাবাহিনীর জনৈক সার্জেন প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮৩০ সালের শেষের 
দিকে গুথরি শশ্যজ সুখাসারের সঙ্গে চুনের ক্লোরাইড মিশিয়ে এই বেদনানাশক 
রাসায়নিক পদার্থটি তৈরী করেন। পরীক্ষার ফলাফল তিনি ১৮৩২ সালের 
আগে প্রকাশ করেননি । এ বংসরই আমেরিকান জানাল অব সায়েন্দে তার 
ক্লোরোফর্ম আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়েই অন্ত দুজন 
রসায়নবিদ ফ্রান্সের সৌবেইরান ও জার্মানীর লেইবিগ পৃথক পৃথক ভাবে 
এই একই আবিফার করেন। 
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ডঃ সিম্পলন প্রথমে খরগোশ ও অন্যান্ত ছোট প্রাণীর উপর ক্লোরোফর্মের 
ক্রিয়ার পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা আশাপ্রদ মনে হলে তিনি ও তার দুজন 
বন্ধু বস্তটি শুঁকে নিশ্চিন্ত হলেন যে এটি নিরাপদ এবং সাময়িক অচৈতন্ঠত1 
স্থটিতে সক্ষম। পরবতী পর্যায়ের কাজে হাত দিলেন তিনি ১৮৪৭ সালের 

'নভেম্বর মাসে । এই সময় হতে প্রসবকালে প্রসব বেদনা উপশম করানোর 

কাজে তিনি ক্লোরোফর্মের ব্যবহার শুরু করেন। এইভাবে স্বাভাবিক প্রসব 

বেদনা প্রশমনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন স্বটল্যাণ্ডের ধর্মশান্ত্বেত্তার]। 
তাদের মতে এই কাজট] ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী । পাচ বছর ধরবে ঘোর 
বিতর্ক চপল এ নিয়ে। বিতর্কের অবসান ঘটল ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে 
মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন ক্লোরোফমের ছার] প্রসব বেদনামুক্ত হয়ে তার 

পঞ্চম পুত্র প্রিন্স লিওপোন্ডের জন্ম দিলেন, তার পর। 

ইথার নাইট্রাস অক্সাইড ও ক্লোরোফর্ম যখন বেদনা উপশম করে মানুষের 
প্রাণ রক্ষা করে চলেছে, তখন এ বস্তবগুলির কোন্টি আগে আবিষ্কৃত হয়েছে 
তা নিয়ে ও ইথাবের পেটেন্টের স্বত্ব নিয়ে এক তীব্র বিতর্ক দেখা দিল। 
তথাকথিক ইথার বিতর্কের কথ! এখানে বিবৃত কর! যেতে পারে । যে কোন 
যুগেই এই ব্যাপারট! ঘটতে পারত। কিন্ত তখনকার দিনে অতি দ্রুত 
বড়লোক হবার উন্মাদ আকাজ্ষা ও পেটেণ্টধারীদের স্বার্থরক্ষায় আমাদের 
আইনের দুর্বলতার জন্যই তখন বিশেষ করে এমনি ব্যাপার ঘটা সম্ভব হয়েছে। 
তখনকার দিনে হয়ান্ধীদের উদ্ভাবন প্রবণতা চরমে উঠেছিল, নিতাই এক 
একটি নৃতন জিনিস আবিষ্কৃত হচ্ছিল। খুব ভ্রুত লোকের অর্থাগম হচ্ছিল। 
স্টকৌশলী আবিষফারকদের আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুত বিত্তবান হবার 
জন্য মানুষ ছিল সদাই উন্মুখ । 

অব্দরনিকরূপে কে প্রথম ইথারের উপযোগিতা আবিষ্কার করেছিলেন? 
এ নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তার জট খুলে সব ব্যাপারট! পরিফার 
করে বোঝান সহজ কাজ নয়। ডাঃ মর্টনের ইথারের সাময়িক অবেদন স্থষ্টি 
ক্ষমতা আবিষ্কার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে ষে কাহিনী বলা হয়েছে, তা থেকে ভিন্ন 
ধরনের আর এক কাহিনী শোন! যায় ডঃ চালস টি, জ্যকসন সম্বন্ধে । 
নির্ভরষোগ্য বিভিন্ন স্থত্র থেকে তীর সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা থেকে তার 
কাহিনী দাড়ায় এই £ মর্টন যখন দত্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত তখন পড়া- 
খুনাপ জন্য হাভার্ড কলেজের মেডিকেল স্কুলে ঢুকেছিলেন। এখানে তার ডঃ 
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জ্যাকসনের সঙ্গে পরিচয় হয়। বস্টনে থাকা কালে তিনি তার বাড়ীতে 

কিছুকাল বাস করেছিলেন। জ্যাকসন একজন চৌকস বিজ্ঞানী, নিজন্ব একটি 
রাসায়নিক বীক্ষণাগার ছিল তার; ভূতত্ববিদ্যার চর্চা করতেন, মাথায় ঘুরত 

নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফন্দী-ফিকির। দাত তোলার কাজে 

অবেদনিক হিসাবে নাইট্রাস অক্মাইডের কথা মর্টন উল্লেখ করলে, জাকসন 

তাকে ইথার ব্যবহার করে দেখতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, মর্টন 

যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান তা হলে জাকসন তাঁকে খানিকটা বিশুদ্ধ 

ইথার সরবরাহ করতে পারেন। জ্যাকমন আরও জানালেন যে, দৈবাৎ 

নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাত্রাধিক ক্লোরিন গ্যাস টেনে নিয়ে তার বিরূপ প্রতিক্রিয় 

নিবারণ করতে তিনি এই রমায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করেছেন। ইথারের 

ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে প্রতিটি তথ্য মর্টন গভীর মনোযোগ দিয়ে 

স্তনলেন। কিন্ত জ্যাকসনকে অংশীদার করে নেওয়া বা তার সঙ্গে কোনও 

প্রকার চুক্তি সম্পাদন করলেন না। মানুষ হিসাবে জ্যাকসনের খুব স্থ্যশ 

ছিল না। 

মর্টন বলেছিলেন, অস্ত্রচিকিৎসায় অব্দনিকরূপে ইথারের প্রয়োগ 

সাফলোর সঙ্গে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করতে পারলে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের 

প্রচেষ্টা সাফল্যমপ্ডিত হবে। জ্যাকসন বললেন, মর্টনের উচিত আগে 

মাসেচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালের ভঃ ওয়ারেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 

করা। যা হোক, এসব কাজ করবার আগে মর্টনকে কোন ট্রেভখার্কা দিয়ে 

জিনিসটার একট! পেটেপ্ট দিয়ে নিতে তিনি পরামর্শ দিলেন । মর্টনস্ লিথিয়ন 

-_-এই ট্রেডমার্ক] দিয়ে মর্টন তাঁর নিজের ও জ্যাকমনের নামে পেটেপ্টের জন্য 

আবেদন করলেন। ইথার ও ইথার ইনহেলেটর বিক্রি করে ষে মুনাফা! লাঁভ 

করবেন, তার শতকরা দশ ভাগ তিনি জাকসনকে দ্দিতে রাজী হলেন। 

জ্যাকসন প্রথমে এই ব্যবস্থায় রাজী ছিলেন। পরে তার ভয় হল, যদি 

সাধারণের সমক্ষে অবেদনিক হিসাবে ইথারের উপযোগিত] প্রমাণিত না 

হয়? তাই তিনি রয়েলটি বাবদ অর্থের দাবী ছেড়ে দ্িলেন। মনের কাছে 

চাইলেন তাকে 'ইথার সম্বন্বীয় পরামর্শ দেবার” জন্য শুধুমাত্র নগদ পাচশত 

ডলার। 

অবেদনিক উধধ হিসাবে ইথার যে কোনও ধেকাবাজি নয়, ডাঃ ওয়ারেন 

জগদ্বাসীকে একথ! জানানোর পরও মর্টন জিনিলটার প্রকৃতি গোপন 
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রেখেছিলেন । ডাঃ ওয়ারেনের এতিহাসিক পরীক্ষার এক মাসেরও কম সময়ের 

মধ্যে ১২ই নবেম্বর, মর্টন তার এই অবেদনিকটির জন্ত পেটেন্ট প্রাঞ্ধ হলেন । 

মর্টনস লিখিয়ন এই নামে পেটেন্ট পেয়েছিলেন। পেটেণ্টের নম্বর পড়েছিল 

৪৮১৮। এবার তিনি ওয়ারেন ও বিগলোর কাছে তার অবেদনিকের 

প্রকৃতি উদঘাটিত করলেন। বিগলে! ওুঁষধটির স্বরূপ বস্টনের মেডিক্যাল 

আযাণ্ড সার্জিক্যাল জানালে প্রকাশ করলেন। এই অবেদনিক আবিষ্কারের 

কথা ১৯শে ডিসেম্বর ইউরোপগামী একটি জাহাজযোগে ইউরোপে প্রেরণ 

করা স্থির হয়েছিল। জ্যাকসন সেই জাহাজেই এলি ছ্য বীমণ্ট নামে ফ্রেঞ্চ 

একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য তার এক বন্ধুর নিকট চিঠি পাঠালেন । এই 
চিঠিতে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অবেদনিক হিসাবে ইথারের 

উপযোগিতা যে তিনিই মর্টনের আগে আবিষ্কার করেছেন, ফ্রেঞ্চ একাডেমীতে 

অবিলম্বে এই দাবী উত্থাপন করতে । 

অবেদনিক হিসাবে ইথার বিক্রয় করে ষে প্রচুর অর্থাগমের স্থযোগ 
রয়েছে জ্যাকপন তা কোনক্রমেই হারাতে রাজী ছিলেন না। ১৮৪৭ সালের 

২রা মার্চ বস্টন একাডেমীর সভায় তিনি নিজেকে এই নতুন ইথার 
অবেদনিকের একমাত্র আবিষর্তা বলে ঘোষণা করলেন। ম্টনের কথা 

কোনওরূপ উল্লেখ করলেন না। হোরেস ওয়েলসও ১৮৮৬ সালের ৭ই 

ডিসেম্বর ভার্ডফোট কুরাণ্টে (0০5181) বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে এই অবেদনিক 

আবিষ্কারে তার দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন । 

মটন সার] বিশ্বে ব্যাপক ভাবে তার এই অবেদনিক বিক্রয়ের পরিকল্পন1, 

করছিলেন। কিন্তু এই আবিষ্কার থেকে যে বিপুল অর্থোপার্জটনের আশা! তিনি 

করেছিলেন কার্যত: সে আশা পুরণ হল না। ভাঃ ওয়ারেন তাদের হাসপাতালে 

বাবহারের জন্য একটি ইথার ইনহেলেটর চেয়ে পাঠিয়ে ম্টনকে জানিয়েছিলেন 
যে এর জন্য তাকে অর্থ দেওয়া হবে। কিন্তু মাসাচুসেটুস মেডিক্যাল 

সোসায়িটির সভ্যগণ এই অর্থদানের তুমুল বিরোধিতা করতে লাগলেন। তারা 
বললেন, ইহার অবেদনিক ব্যবহারের জন্য এমনি অর্থ প্রদান হবে “নীতিশাস্ত 

বিরোধী” । মর্টন তখন ওয়ারেনের এই হাসপাতাল ও অন্যাগ্ত হাসপাতালে 

তার এই ইনহেলেটর বিনামূলো প্রেরণ করলেন। মেক্সিকোর যুদ্ধে স্থল ও 

নৌবাহিনী ইথার অবেদনিক ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তাঁর জন্য সরকারের 

নিকট হতে মর্টন কোনও ক্ষতিপুরণ পান নি। পৃথিবীর সবত্র অস্ত্র চিকিৎসক. 
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ও দত্ত চিকিৎসকগণ এবং হাসপাতালসমূহ, কোন প্রকার রয়েলটি ন! দিয়েই 

অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করে চলল। মর্টনের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই 
খারাপ হয়ে গেল। অবেদনিক ইথাঁরের উপযোগিতা আবিষ্কার করায় তার যে 

রয়েলটি প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল, তা তিনি পাননি কোন কালেই । ১৮৪৯ 

সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের (যুক্তরাষ্ট্রের পালামেপ্ট ) নিকট রয়েলটির বদলে 
তাকে অর্থ সাহায্য দেবার জন্য আবেদন করলেন। জ্যাকসন যদি তার দাবী 

না তুলতেন, তা হলে মর্টন হয়ত এই অর্থ সাহায্য পেতেন। কিন্তু জ্যাকসন 

দাবী করে বসলেন ষে তিনিই মর্টনের আগে অবেদনিক বূপে ইথাবের 

উপযোগিতা আবিষ্কার করেছেন। তিনি আরও জানালেন ষে পীড়িত আর্ত- 

মানবের ছুঃখ থেকে তিনি অর্থোপার্জন করতে চাননি বলেই এই আবিষ্কারের 

.পেটেণ্টে তার অংশের রয়ালটির দাবী “তনি ত্যাগ করেছেন। তিনি মর্টনকে 

একজন হাতুড়ে ডাক্তার ও “অসৎ চরিত্রের লোক” বলে আ্যাখ্য। দিয়েছিলেন । 

এই সময় হোরেম ওয়েলস আত্মহত্যা] করায় মর্টনের আরও মুস্কিল হল। 

ওয়েলস-এব স্ত্রীও কংগ্রেসের নিকট ইথার অবেদনিক আবিষ্কারক রূপে তার 

মৃত স্বামীর সপক্ষে দাবী উত্থাপন করে অর্থ সাহায্যের আবেদন করলেন। 

ওয়েলস-এর স্ত্রীর এই দাবী সেনেটর টম্যান শ্মিথ মর্টনকে কোনও রূপ অর্থ 
সাহায্য ন! দ্বার সপক্ষে আরও জোরালো! যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করলেন। 

এই নিয়ে কংগ্রেসে বহু অনুসন্ধান চলল। শেষ পর্ধস্ত ব্যাপারটা একটা 

কেলেঙ্কারীর পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল। 

ইউরোপও এই ইথার বিতর্কে খানিকট! অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৫০ 

সালে ফ্রেঞ্চ একাডেমী অব সায়েন্স ৫**০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের মনটিয়ন পুরস্কার 
“বিশ্ব মানবের ছুজন পরম হিতকারী” মর্টন ও জ্যাকসনের মধ্যে সমভাবে 

ব্টন করে দ্দিতে চেয়েছিলেন। মর্টন পরম ক্রোধভরে তাঁর অংশের 

পুরস্কারের অর্থ প্রত্যাখ্যান করলেন । তখন এই অর্থ দিয়ে তার সম্মানার্থে 

একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হল। ইংল্যাণ্ডে মর্টনকে দেবার জঙ্য 

:৫০১০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু একথা জ্যাকসনের বন্ধুবাদ্ধবের 

কানে আসতেই তারা এমন ঘোরতর প্রতিবাদ ও ছেচৈ শুরু করলেন যে 

শেষ পর্বস্ত সংগৃহীত অর্থ দাতাদের ফিরিয়ে দেওয়া! হল। মর্টন তার এক 

'আধলাও পেলেন না। 

অবেদনিক হিসাবে বিশ্ববাসীকে ইথার উপহার দেবার আট বছর পরও 



উইলিয়াম টি. জি. মটন ১১১. 

এই অবেদনিকের আবিষ্ষারকরূপে মর্টনকে অর্থ সাহায্য দেওয়! হবে কি 

হবে না, ত। নিয়ে মিনেটে বিতর্ক চলেছিল । জ্যাকমন তখনও সর্ববিধ অস্ত্র 

প্রয়োগ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মর্টনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এক 

সময় তিনি খবর পেলেন, ইথার অবেদনিক আবিষ্কারের দাবী নিয়ে তার 

সঙ্গে মর্টনের যে বিরোধিতা চলছে তাতে জজ্জিয়ার এক গ্রাম্য ভাক্তাবের 

সাক্ষ্য তার কাজে লাগতে পারে। ১৮৫৪ সালের ৮ই মার্চ তিনি ছুটলেন 

জজিয়ার এথেন্দ নামক স্থানে । এখানেই এ ডাক্তারটি বাস করতেন। 

অবেদনিকরূপে তিনি কোনকালে ইথার ব্যবহার করেছেন কিনা একথা 

তাকে জিজ্ঞানা করলেন জ্যাকমন। ডাঃ ক্রফোর্ড ডব্লিউ লং জানালেন, 

সত্যই তিনি ইথার ব্যবহার করে প্রথম অস্ত্রোপচার করেন। সে হল 

১৮৪২ সালের ৩*শে মার্চ তারিখে, ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হানপাতালে 

এঁতিহাসিক পরীক্ষার চার বছর আগে। 

ক্রফোর্ড লং কেনটাকির ট্রান্সিলভানিয়া কলেজে পড়াশুনা করেন। 

পরে তিনি পেনসিলভানিয়৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের একজন 

অতি মেধাবী ছাত্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও 

কলকোৌশলের সাহায্যে ক্রীড়াপ্রদর্শনকারী একজন ভ্রাম্যমাণ বাজিকরকে 
হাসিউদ্রেককারী গ্যাসের প্রতিক্রিয়া! প্রদর্শন করতে দেখে প্রথম ক্রফোর্ড 

তা থেকে অবেদনিক ওধধ প্রস্ততের কথা চিন্তা করতে থাকেন। পরে, 

ইথারের প্রভাবেও যে মানুষের মাঝে কৌতুককর প্রমত্ততা দেখা দেয়, সে 
খবরও দেশের এ স্থদুর প্রত্যন্ত ভাগ জঙ্গিয়ার ক্ষুদ্ধ মফস্বল শহর 
জেফারমনেও গিয়ে পৌছাল। ইথার প্রয়োগ করে নানা কৌতুক রঙ্গ সৃষ্টির 
গুচলন হল। ক্রফোর্ড লং নিজে এমনি কতকগুলি ইথার প্রভাবিত 

কৌতুক রঙ্গাহুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। একদিন লং লক্ষ্য করলেন 
কয়েকটি যুবক ইথারের প্রভাবে কৌতুক রঙ্গে মেতে নিজেদের মধ্যে বেদম 

মারপিট করেছে, দেহে কালশির পড়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওর! 

তাতে কোনও প্রকার বেদনা অনুভব করছে বলে মনে হচ্ছে না । একদিন 

সন্ধ্যায় জেমূস্ এম. ভেনেবল নামে তার এক তরুণ বন্ধু গলার পিছনে তার দুটি 

বিশ্রী টিউমার সম্বন্ধে আলোচন৷ করার জন্য তার কাছে এলেন। লং তাকে 

ইথারের গ্রভাবাধীনে বিবশ করে তার টিউমার ছুটি অস্ত্র প্রয়োগে কেটে 
ফেলার প্রস্তাব করলেন। ভেনেবল রাজী হলেন। ১৮৪২ সালের ৩০শে 
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মার্চ। লং একটা তোয়ালেতে খানিকট। ইথার ঢেলে, তোয়ালেট। বন্ধুবরের 

নাকের কাছে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন । সে ইথার প্রভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন 

হয়ে পড়তেই অমনি তিনি তার টিউমার কাটতে শুরু করে দ্িলেন। একটা 

টিউমার অপসারিত হলেই ভেনেবলের চেতন! ফিরে এল। লং বুঝতে 

পারলেন, অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করে মানুষের ইতিহাসে তিনিই 

প্রথম অস্ত্রোপচার করলেন। 

কি ভেনেবল, কি লং, কেউই খবরট] কাগজে ছাপানোর জন্য বা ওষুধটার 

পেটেন্ট নেবার জন্য বাস্ত হননি । লং-এর বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। এই 
যুগান্তকারী ঘটনার কথা তিনি কোন মেডিকেল সোসায়িটিতেও পর্যন্ত 

জানাননি । আবার একবার তিনি এই পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন । সেই 

বছরেরই ৬ই জুন তিনি তু ডলার ফি নিয়ে অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার 

করে ভেনেবলের গলার দ্বিতীয় টিউমারটি কাটলেন। পরের মাসেই এমনি 

ভাবে একটি নিগ্রো যুবকের জীবাণুছুষিত পদাস্ুলি ছেদন করেন। পরবতা 

চার বছরে অবেদনিক রূপে ইথার ব্যবহারের ছোটখাট আটটি অস্ত্রোপচারের 

বিবরণী লং-এর নোট বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবেদনিকরূপে 

ইথারের প্রয়োগ চলতে পারে কিনা এবিষয়ে তার কিছুটা সন্দেহ ছিল। 

প্রথম ইথার ব্যবহারের সাত বছর পর পর্ষস্ত, তিনি এই বিষয় কোনও 

পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা আবশ্তক মনে করেননি । ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর 

মাসে তিনি সাউদ্রার্ন মেডিকেল আ্যাণ্ড সাঞ্জিক্যাল জানণলে, “আযান 

আাকাউণ্ট অব দ্দিফাস্ট ইউজ অব সালফিউ'রক ইথার বাট ইনহেলেপান 

আজ আযান আযানাএসথেটিক ইন সাঙ্জিক্যাল অপারেশন” এই নামে এই 

তথ্যটি গ্রকাশ করলেন । 

আমেরিকার সীমান্ত ভাগে রচিত ভেষজ বিজ্ঞানের আর একটি বিস্ময়কর 

কাহিনী ধীরে ধীরে বলে গেলেন লং। জ্যাকপন একমনে শুনলেন তার সব 

কথা, তারপর ফিরলেন ওয়াশিংটনে । কাহিনীটা জানালেন জঙ্জিয়ার সেনেটর 
উইলিয়াম সি. ডসনকে। যেসিনেট কমিটি মর্টনের দাবী সম্পর্কে তদন্ত 

'চালাচ্ছল ইনি তার সভ্য । 
ষোল বছর ধরে পেটেণ্টের জন্য এই সংগ্রাম চলল । শেষ পর্যস্ত জ্যাকসন 

বিজয়ী হলেন। মর্টনের পেটেন্টের অধিকার সরকারী ভাবে ১৮৬২ সালের 
১লা ডিসেম্বর নাকচ করে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, 
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অর্টন উত্তরাঞ্চলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন । শত শত আহত ইয়াঙ্কী 

তসন্তের চিকিৎসায় অবেদনিক হিসাবে ইথার ব্যবহার করলেন। ক্রফোর্ড 

লং ওদিকে দক্ষিণে প্রতিষিত সরকারের পক্ষে ষোগ দিলেন এবং জেনারেল 

লীর স্থল বাহিনীতে অবেদনিক হিসাবে ইথারের প্রচলন করলেন। 

যুদ্ধের ভয়ভীতি ও আতঙগ্গের মাঝেও মর্টন ইথারের অবেদনিক 

'আবিষ্কারকরূপে তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করার ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথা ভূলতে 

পারেন নি। অতি অন্যায়ভাবে প্রবঞ্চিত হয়েছেন, এমনি একটা মনোভাৰ 

শেষ পর্যন্ত তাকে পেয়ে বসেছিল । সবদাই তিনি চিন করতেন । ভাবতেন 

জ্যাকসনের কথা। ইনি তখনও তার শক্রতাচরণ করে চলেছেন। 

অবে্দনিক রূপে ইথারের প্রয়োগ আবিষ্কারববূপে জ্যাকমনের দাবী সমর্থন 

করে ১৮৬৪ সালে একটি সাময়িকপত্রে একটি প্রবন্ধ গ্রকাশিত হয়েছিল। 

মর্টন যখন নিউইয়র্কে তখন তিনি এই প্রবন্ধটি সেখানে পাঠ করেন। এই 

শেষ আঘাতটি তার পক্ষে হল অতি দুঃসহ। সহসা রক্তের চাপ অতিরিক্ত 

বেড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং কিছুকাল পর সেন্ট লিউকস্ হসপিটালে মটন 

মারা গেলেন। মৃত্াীকালে স্ত্রী ও পাচটি সন্তানকে তিনি সম্পূর্ণ নিংন্ব রেখে 

যান। জ্যাকসনের শেষ পর্গিণিতিগ এর চেয়ে বিশেষ ভাল হল না। দীর্ঘকাল 

মাত্রাধিক মন্তিষ্ক পরিচাপনারু ফলে তার মন্তিষ্কাণক'ত দেখা দিল। স্বভাবে 

দেখ! দিল অতি উগ্রতাঁ। তাতে তাকে পাগলা গারদে আটক রাখার 

প্রায়াজন হল। সেহইখাণেই ১৮৮৭ সালে তাপ মুতা হল। ইথার অবেদনিক 

বিতর্কে জড়িত শেষ নায়ক, লঙ ছু বছর আগে স্বাভাবিক ভাবে মার! 

গিয়েছিলেন। 

এই শোচণীয় বিতর্কে উৎক্ষিপ্ত ধুলিজাল থিতিয়ে গেপে দেখা গেল 

পাথবীকে ধারা এই ইথার অবেদনিক স্বরূপ মহাসম্পদ দান করে গেছেন, 

তাদের সকলের ভাগোই খ্যাতির পশরা মিলেছে সমান ভাগেই। 

পেনসিলভা নিয় বিশ্ববিদ্যালয় লংকে তাদের ছাত্র বলে দাবী করত। তারা 

তাদের ভেষজ বিজ্ঞান শৌধে এই মর্মে একটি ব্রোঞ্জ ফলক স্থাপন করল £ 

“অস্ত্রচকিৎ্পায় অব্দেনিক রূপে প্রথম ইথার ব্যবহারকারী লং-এর স্থৃতির 

উদ্দেশ্তে।” তার প্রস্তগমূতি যুক্তরাষ্ট্েণ স্টাটুটরী হলে প্রতিষ্ঠিত হল। 

বন্টন শহর ডাঃ মটত্রে শাশ্বত স্থৃতির উদ্দেশ্য এক অপরূপ স্থৃতিনৌধ 

নির্যাণ করল। যেটেবিলে বসে তিনি প্রথম ইথার প্রয়োগ করেন সেটি 
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ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হসপিটালের পুরাঁনো অংশের গন্ুজ ঘরের একটি 
বেদীর উপর সধত্বে রক্ষিত হল। হার্টফোর্ড কনেটিকাট শহণ হোরেস' 

ওয়েলস-এর স্থৃতিরক্ষাকল্লে বুসনেল পার্কে একটি স্থৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে 
তার সম্মানার্থে ট্রিনিটি কলেজ গির্জায় কারুকার্খচিত একটি সংরক্ষিত 

আসন প্রতিষ্ঠ! করা হয়। প্রিমেথে ম্যাসাচুসেটুসের পিলগ্রিম হলে একটি 
দোলন] চেয়ার প্রর্দশিত হয়ে থাকে । তার গায়ে একটি ফলকে এই 
কথাগুলি খোদ্িত ; “এই চেয়ারে বসে ডঃ চার্লস জ্যাকসন, ১৮৪২ সালের 

ফেব্রুয়ারী মাসে অবেদনিক রূপে ইথারের উপযোগিতা আবিষ্কার করেন ।” 

আমেরিকার ইতিহাসের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়েই আমেরিকার সীমাস্ত' 

পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত পৌছাল। ১৮৩৬ সালে টেক্সাস্ মেকৃসিকো। 
থেকে নিজেকে ত্বতন্ত্র করে নিল। এর আট বছর পর টেকৃসাস্ যুক্তরাষ্ট্রের 

অঙ্গ রাজ্যরূপে যোগ দ্িল। ইংল্যাণ্ড অবিগনের সীমান্ত সম্পর্কে চুক্তিতে' 

রাজী হওয়ায় ওয়াশিংটন, আইডাহো, মন্টানা, ওয়াওমিং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তুক্ত 

হল। দুবছর পর মেক্সিকোর সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ দেখ! দেওয়ায়, 

আমাদের সৈন্ত বাহিনী রিও গ্রাণ্ড নদীর চতুর্দিকস্থ অঞ্চলে আক্রমণ চালায় । 

আমাদের কিছু সৈন্ত হত হয়। প্রেসিডেন্ট জেয়স্ কে. পোল.ক যুদ্ধ ঘোষণার 

দাবী করলেন। জন সি. ফ্রেমণ্ট ক্যালিফোনিগ্ার ভূবিবরণী ও ভূমি সংস্থানের 

পরিচয় সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি মেক্সিকোবাপী 

আমেরিকানদের উক্কানী দিয়ে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করালেন। 

১৮৪৬ সালের ৭ই জুলাই মনটেরি বন্দরে কমোডোর জন প্লট বিধিবৎ 

যুক্তরাষ্ট্রের জন্ত ক্যালিফোনিয়া দাবী করলেন। উনিশ মাস পর মেক্সিকো? 
যুদ্ধের সন্ধির শর্ত অন্থ্যায়ী বর্তমান কালের ক্যালিফোনিয়া, নিউ মেক্সিকো, 

আরিজোনা, নেভাদা, ইউটা, কালোরডোর খানিকটা অংশ, ও ওয়াওমিং 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্ত হল। পরিশেষে আমর ১৮৫৩ সালে মেকৃসিকোকে 
১০,০*০১০০* ভলার মূল্য দিয়ে মেক্সিকো! ও আরিজোনার মধ্যবতী ভূমিখণ্ড 

ক্রয় করলাম । একে বলা হয় গ্যাডসডেন পারচেজ। 

বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্যবেক্ষক ও প্রচারক হিসাবে ফ্রেমণ্ট আমেরিকার: 

পশ্চিমাঞ্চলে জনবসতি স্থাপনে প্রভূত সাহাষ্য করেছিলেন। ১৮৪২ সালে 

তিনি পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত একটি অভিযানের নেতৃত্ব করেন। এই অভিযাত্রী 
দল মিসিমিপি নদী পার হয়ে বহু দুর এগিয়ে গিয়েছিল। এ অঞ্চলে 
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ইতিপূর্বে মেজর স্টেপেন এইচ. লং-এর নেতৃত্বে আর একটি অভিযাঁন প্রেরিত 

হয়েছিল। তখন লং এ অঞ্চল পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে বলেছিলেন, 
মিজুরী নদী ও রকি পর্বতমালার পাদদেশের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল উর, 
অনুর্বর। লং-এর এই সিদ্ধান্ত ফ্রেমণ্ট মানতে বাজী হলেন না। পরবর্তী 

বছর আর একটি অভিষানে বেরিয়ে তিনি সিয়েরে পর্বতমালা অতিক্রম 

করলেন। এ অঞ্চল সম্বদ্ধেও আর একটি বিবরণী লিখলেন। ১৮৪৫ সালে 

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এই বিবরণী প্রকাশ করলেন। মুদ্রিত বিবরণীর দশ হাজার 
কপি বিক্রি হয়েছিল । সংবাদপত্রগুলি এই বিবরণী পুস্তক থেকে আংশিক 

উদ্ধৃতি ছাপে। এইভাবে অসংখ্য মানব এই বিববণী পাঠ করে। এই 

বিবরণী পুস্তক পাঠ করেই ১৮৪৭ সালে ব্রিগহাম ইয়ং তাঁর মরমন 

সম্প্রদ্দায়ের লোকজন নিয়ে গ্রেট সন্ট লেক অঞ্চলে যান। ফ্রেমণ্ট এ অঞ্চলটির 

বিবিধ তথ্য বৈজ্ঞানিক-স্থলত অতি যত্ব ও সততার সহিত বর্ণনা করেছিলেন । 

ইয়ডের দেখাদেখি অন্যরাও এখানে এল। এরপর অন্ত এক কারণে এই 

নতুন পশ্চিমাঞ্চলে দলে দলে লোক উন্মত্তের মত ছুটে আসতে লাগল। 

মেক্মিকোর সঙ্গে যুদ্ব-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার নয় দিন আগে 
কোলোমাতে বিপুল গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটল । কোলোমা জায়গাট। 

বতমানে ষে স্থানে স্টাকরামেপ্টে! শহরটি অবস্থিত তার সন্িকোটে অবস্থিত। 

১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী সকালে এখানে জেমস এ. মাশশাল আমেরিকান 

নদীবক্ষ থেকে খানিকটা হরিন্রাভ ধাতুপিগ কুড়িঘ্ে পেলেন। জিনিসট! 

নিয়ে তিনি ছুটলেন সাটারের ফোটে, এখানে জন এ. সাটার নামে 

এক ব্যক্তির অধীনে তিনি কাজ করতেন। সাটার হরিদ্রাভ ধাতুপিগুটি 

পরীক্ষা করে বুঝলেন এটি খাটি সোনা । এই দারুণ উত্তেজনাময় খবরটা 

তার! প্রাণপণ চেষ্টা করলেন চেপে রাখবার । কিন্তু চেপে রাখা গেল ন1। 

দেখতে দেখতে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পোনার সন্ধানে 

স্তাকরামেন্টোর পুরুষ অধিবাসীদের তিনভাগের ছুভাগই ছুটল কোলোম। 

অভিমুখে । মোনটেরিস্থ আমেরিকান কনসাল সরকারীভাবে ঘটনাটির 

বিবরণী ওয়াশিংটনে লিখে পাঠালেন । 

খবরটা ক্যালিফোনিয়। থেকে পাঠানোর চারমাস পর পূর্বাঞ্চলের 

অধিবাসীদের কানে এল। তখন “তারা যেন উন্মাদ হয়ে উঠল+। মোন! 

আবিষ্কৃত হবার এক বৎসর পর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত ক্যালিফো ণিয়ায় 
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ছুটে গিয়াছিল প্রায় ৪৫০০০ লোক। অনেকে পরিবার-শুদ্ধ সকলকে নিয়ে 

গিয়েছিলেন । ছোট ছোট দলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন 

এর]। বওনা হবার আগে সকলে যে যতটা পেরেছিলেন ওধধপত্র সঙ্গে 

নিয়েছিলেন, ঘথাসম্ভব ডাক্তারী জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছিলেন। পথে 

অসুস্থ হলে এই শুঁধধপত্র ও সামান্য ভাক্তারী জ্ঞান দিয়ে একে অন্যের চিকিৎসা 

করেছেন। ক্যালিফোনিয়। যাত্রী অধিকাংশ ন্বর্ণশিকাপীদের পক্ষে সুদীর্ঘ 

স্থলপথ ধীরে উন্মন্তের মত পশ্চিমাঞ্চলে ছোটার ব্যাপারট] হয়ে দাড়িয়েছিল 

এক প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ স্বরূপ। পথে বোগাক্রান্ত হয়ে যত লোঁক মারা 

গিয়েছিল তার চেয়ে বেশী লোক মারা পডেছিল পথের প্রথর দাবদাহ, তীব্র 

শীত, কীটপতঙ্গষের উপত্রব, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রেড ইগ্ডিয়ানদের শক্রতাচরণে । 

যারা স্থলপথের কষ্টে ভয় পেলেন তারা ভ্রতগামী ও নিয়মিত যাতায়াতকারাী 

যাত্রীবাহী জাহাজে চডে দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হন্ন ঘুরে আমেরিকার 

পশ্চিম উপকূল ধরে ক্যালিফোনিয়ায় গিয়ে হাজির হলেন। ক্রত-লিখিত 

ভ্রম প্রমাদপূর্ণ পুস্তিকায় এই পথে পথে ছড়ানো স্বপ্রের স্বর্ণভূমির কাহিনী 

পাঠ করেছিল ইউরোপের বহু লোক। রাতারাতি বড হবার আশায় তাদের 

অনেকে আমেরিকায় ছুটে এসে এই ক্যালিফোনিয়া-যা্ীীদেএ দলে ভিডল। 
সোনার লোভে অতি-দ্রত পশ্চিমের ক্যালিফোনিয়া অঞ্চলে যাবার 

লোকের সংখ্যা দাড়িয়েছিল বিপুল। সকলেই অন্তের আগে ক্ষিপ্রগতিতে 

সেখানে পৌছাতে চায়। এ ঘটনা লক্ষ্য করে “সায়েন্িফিক আমেরিকান, 
পত্রিকার সম্পাদক কফাম পোর্টার একটি অভিনব পরিকল্পনা ফেঁদেছিলেন। 

তিনি প্রচার করেছিলেন, ক্যালিফোনিয়ার স্বর্ণ সংগ্রহাথীদের তিনি সাত 

টনের একটি বেলুনে চডিয়ে আমেরিকার বিশাল প্রান্তর, ও পর্বতমাল! পার 
হয়ে পশ্চিমের স্তাঁকরামেন্টো৷ উপত্যকায় পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। 

প্রত্যেকে দুইশত ডলার মাশুল দিয়ে প্রায় দুইশত জন দুঃনাহসী ব্যক্তি এই 

বিমান-যাত্রার টিকিট কিনে বসলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন কোনও 

বেলুন নিমিত হল না। বাতাসের চেয়ে হালক1 ব্যোমযান তৈরি হবাঝ তখনও 

অনেক দেরী ছিল। কিন্ত সেই প্রাণোচ্ছুল, দুঃসাহসী, উচ্ছ.ত্খল এবং দূর্দান্ত 
নরনারীর দল মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যালিফোনিয়ার মাটি থেকে 

হাজার কোটি ডলার মৃগ্যের স্বর্ণ সংগ্রহের সময় আরও অনেক অতি 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থা সুষটি হয়েছিল। 
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বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন 
আমেরিকার পশ্চিম সীমান্ত যতই প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে 

লাগল, এদিককার নতুন নতুন 'অঞ্চলে বাসভূমি স্থাপন, কুষিক্ষেত্র রচনা ও 

খনিজ ও শিল্প সম্পদ আহরণ সম্ভব হুল, তখন এই দুর পশ্চিমাঞ্চলে পৌছাবার 
আরও ভাল পথঘাট ও দ্রুতগামী যানবাহন নির্মাণের প্রয়োজনীরতা অনুভূত 

হতে লাগল । রেড ইপ্ডিয়ানদের চলাচলের সংকীর্ণ পথ বা ঘোড়ায় চড়ে চলবার 

উপযোগী সরু পথ দিয়ে তখন আর কাজ চলছিল ন1। প্রয়োজন হল, উন্নততর 

ও প্রশস্ততর রাজপথ নির্মাণের । কৃষিজাত দ্রব্য ও পণ্য একস্থান হতে অন্ত 

স্থানে প্রেরণের জন্য কৃষক ও বণিক সম্প্রদায় আরও তাল রান্তাঘাটের প্রয়োজন 

অন্থভব করছিলেন। মোটা লাভের আশায় ব্যবসাবৃদ্ধি-সম্পন্ন একদল লোক 

তাদের এই প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এলেন। এরা নিজ ব্যয়ে বহু রাস্তা 

নির্মাণ করলেন। এই সব রাস্তা ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট ফটকে এসে শ্রন্ক 

দিতে হত। শীদ্বই কেন্দ্রীয় সরকার বান্তা নির্মাণের কাজে হাত দিলেন। 

১৮*৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রে কামবালাণ্ড রোড নিষ্নাণ অনুমোদন করলেন। 

১৮৩৮ সাল নাগাদ এই রাস্তাটি মেরীপ্যা্ডের কামবালগাণ্ড থেকে ৮৩৪ মাইল 

দুরে ইলিনয়ের ভানভালিয়। পর্বস্ত বিস্তৃত হল। 

জলপথে চলাচল ব্যবস্থা অবশ্য তখনও বেশ স্থলত, অধিকতর আরামপ্রদ্দ ও 

অনেক কম বিপদ-সংকুল ছিল। নদীপথে চলাচলের কাজ তখন ব্যবস্ৃত হত 

রেড ইত্য়ানদের ক্যান্গ নৌকো ও চ্যাপ্টাঙল নৌকে!। এগুলি ছিল খুবই 
মন্থর গতি। জেমস ওয়াট বাম্পচালিত এঞ্জিন আবিষ্কারের পর, নৌকো ও 

জাহাজ চালনার কাজে বাম্পশক্তির প্রয়োগ সম্ভব হল। ১৭৮৫ সালে, জন 

ফিচ. নামে কনেটিকাটের একজন ঘড়ি ও বন্দুক সারাইওয়াল। ওহায়ে প্রদেশে 

রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহপী কেনাবেচা সাঙ্গ করে টলতে টলতে খাড়ী 

ফিরছিলেন। সে সময় জেমস ওয়াট আবিষ্কৃত এই নতুন যন্ত্রটি জাহাজ চালনার 
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কাজে নিয়োগ করবার চিন্তা তার মাথায় আসে । বহু কষ্ট করে তিনি এমনি 
একটি বাম্পচালিত জাহাজ নির্নাণের কাজে লেগে গেলেন। ১৭৮৭ সালে 

ডেলাওয়ার নদীতে তীর দ্বিতীয় বাম্পীয় পোতটি প্রথম একদফ? চলল। 

বিজ্ঞানী, আমেরিকান কনটিনেপ্টাল কংগ্রেসের সভ্যগণ, বণিক সম্প্রদায় ও 

সাধারণ মানুষ নিবিকার তুষ্জীভাবে এই এঁতিহাসিক ঘটনাটা পরিদর্শন 
করলেন কিন্ত বাম্পীয় পোতের এই আবিষ্কারককে উৎতমাহ দেবার জন্য 

কোনও কিছু করলেন ন]। 

স্কটল্যাণ্ডে উইলিয়াম সিমিংটন একটি বাম্পীয় পোত নির্মাণ করেন। এটি 

১৮০২ সালে ফার্থ ও ক্লাইভ খালে চলাচল করত। কর্নেল জন স্টিভেনস্ 

ডেলাওয়ার নদীতে ফিচের প্রথম বাম্পীয় পোত চলতে দেখেছিলেন। তিনি 

নিউইয়র্কে নিজেই একটি বাম্পীয় পোত নির্মাণ করলেন এবং হাডসন নদীতে 

চালাতে লাগলেন । ১৮৭ সালে তিনি ফিনিকস নামে আপ একটি বাঁষ্প- 

চালিত জাহাজ নির্মাণ করলেন। এটি হবোকেন থেকে যাত্রা শুরু করে' 

ফিলাডেলফিয়ায় পৌছাল। কাজেই এটিই বাম্পচালিত প্রথম সমুদ্রগামী 

জাহাজের মর্ধাদা পেল। 

কিন্তু এই অসাধারণ কৃতিত্বও ববাট ফুলটনের বাম্পীয় পোত নির্মাণের 

বিস্ময়কর সাফল্যের নিকট তুচ্ছ প্রমাণিত হল। ববার্ট ফুলটন চিত্রবিদ্থা 

পরিত্যাগ করে বাস্তবিদ্ঞার চর্চায় মন দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে 

তিনি খাল খনন সংক্রান্ত বাস্তবিদ্ভায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর 

টর্পেডো-যুক্ত ডুবো জাহাজ নির্মাণের চেষ্টায় মাতলেন। ফরাসী সরকার 

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্ত এমনি একটা অস্ত্রের সন্ধান 
করছিলেন। সীন নদীতে ফুলটনের ডুবো জাহাজের মহড়া! দেখে তার! 

বললেন যদ্দি ফুলটন টর্পেডো] দিয়ে কোন ইংরাজ জাহাজ ঘায়েল করতে পারেন, 

তা হলে তার তাঁকে এই ডুবোজাহাজ বানাতে প্রচুর অর্থ সাহাষ্য করবেন। 

কিন্তু ফুলটন কোন ইংরাজ জাহাজই ধ্বংস করতে পারলেন না। 

ফুলটন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলেন। এখানে তিনি ইংলগ্ডের বুলটন ও ওয়াট 
কোম্পানি কর্তৃক বিশেষ ভাবে নিপ্রিত গ্রীম এঞ্জিন-যুক্ত একটি বাম্পীয় পোত 

নির্নাথ করলেন । ১৮৭ সালের ১৭ই আগস্ট ফুলটনের নিমিত ক্লেরমণ্ট নামে 

এই বাচ্পীয় জাহাজখানি চলিশ জন যাত্রী নিয়ে নিউইয়র্ক শহর থেকে অলবেনি 

অভিমুখে রওনা হল। যাত্রা! সম্পূর্ণ সফল হল। ম্লোতের প্রতিকুলে ১৫০ 
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্বাইল পথ চলতে জাহাজখানার সময় লেগেছিল বত্রিশ ঘণ্টা! এবং ফিরে আসতে 

লাগে ত্রিশ ঘণ্টা। ১৮১৮ মালে লেক এরিতে নিয়মিত বাম্পীয় পোত চলাচল 

করতে লাগল। পরের বছর প্রথম বাম্পচালিত জাহাজ সাঁভানা! আটলাণ্টিক 

সাগর পারাপার করতে লাগল । 

বু বছর ধরে এরি ক্যানাল খননের জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে 

আন্দোলন চলছিল । ইংল্যণ্ডে খণপত্র বিক্রয়-লন্ধ অর্থে এই খাল খননের খরচ 

নির্বাহ হয়। ১৮১৭ সালে এই খাল খননের কাজ শুক হয়। এই খালটির 

খনন কার্ধ সমাপ্ত হলে এটি পশ্চিমাঞ্চলে আবার প্রধান জলপথ হয়ে দাড়াল। 

এই খালটি কাট? হবার ফলে বাফেলে! থেকে নিউইয়র্কে মালপত্র জলপথে বয়ে 

আনবার সময় কূড়িদ্িন খেকে কমে ছয় দিনে এসে দাড়াল। নিউইয়র্ক বন্দরে 

গম পাঠানোর জাহাজে ভাডাও শতকরা আশি ভাগ কমে গেল। নিউইয়র্ক 

শহর যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নৌবাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে দাড়াল। ১৮৪০ সাল নাগাদ 

সারা দেশে কয়েক ডজন এমনি খাল কাটা হল। খালগুলিদ মোট দৈর্ঘ্য 

দাড়াল ৩০০০ মাইল । 

কিন্ত নদী ও খালপথ ব্যবহার করে শিল্প-বাঁণিজো সম্প্রসারণশীল দেশের 

পরিবহণের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হতে পারে না। বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোন 
জলপথ ছিল না । ১৮০৩ সালেই ইংলাগ্ডের কর্নওয়ালবামী রিচার্ড ট্রেভিচিক 

ওয়েলস-এর একটি খনির কাজে ব্যবহারের দশটন কপ্পলা বহনের উপযোগী 

একটি রেল এঞ্চিন নির্মাণ করেছিলেন । এগারো বছর পর জর্জ ট্টিভেনসন 

'রুচার' নামে একটি বাম্পচালিত রেল এঞ্িন নির্জাণ করেন। ১৮২৫ সালে, 
তার তত্বাবধানে উংল্যাণ্ডের স্টকটন থেকে ভালিংটন পর্ধস্ত মাল ও যাত্রীচলা- 

চলের জন্ত প্রথম সাফল্্যযণ্ডিত রেলপথ খোলা হয়। ১৮৩ সালে পিটার 

কুপার আমেরিকায় প্রথম বা্পচালিত বেল এপ্রিন নির্মাণ করেন। এটির নাম 
দেওয়া হয়েছিল টম থাম । এই এঞ্জিনটি বার্টিমোর থেকে এলিকোটের 

কারখান। পর্যস্ত তেরো মাইল পথ ঘণ্টায় গড়ে এগারো মাইল গতিতে 

যাত্রীবাহী ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেত। ১৮৩০ থেকে ১৮৪ সালের মধ্যে 

২৮০০ মাইল রেলপথ পাতা হয়েছিল। দশ বছর পর মোট রেল পথের 

দৈর্ঘ্য ৯৯০০ মাইলেরও বেশী দ্রাড়ায়। বন্থু বছর ধরে সাউথ কাযারেলাইনা 

রেলপথে দুর্বল-চিত্ত যাত্রীদের ভয় দূর করতে এঞ্জিন ও যাত্রীবাহী কামরা- 
গুলির মাঝে কার্পাস তুলাপূর্ণ একটি বগি জোড়া থাকত। যাত্রীদের তখন 
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ভয় ছিল যন্ত্রদানবরূপী এই এঞ্রিনটি যে কোনও সময় ফেটে চৌচির হয়ে 
যেতে পাবে। 

পরিবহণ ব্যবস্থার এই উন্নতিতে সংবাদ আদ্বানপ্রদানের সময় কমে এলেও 

কিন্তু আমেরিকার যত বিরাট দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত । 

এই বিরাট সমস্যার সমাধান করতে কোনও বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারক দলকে 

অর্থ সাহাযা দ্রিয়ে উৎসাহিত করা! হয় নি। এথেকে তৎকালীন বিজ্ঞানী ও 

রাষ্ট্রনীতিবিদদের সমাজচেতনাহীনতার এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া! যায়। 

যা হোক, এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল এবং ব্যক্তিগত ভাবে 

বিজ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠা নিয়ে এই সমস্য। সমাধানে আত্মনিয়োগ করলেন । 

বিদ্যুৎ শক্তি নিয়ে পুনরায় গবেষণা ও অন্ুসন্ধান শুরু হয়েছিল। অনেক 

বিজ্ঞানীর ধারণ। হ'ল এই নতুন শক্তির সাহায্যে দ্রতগতি যোগাযোগ বাবস্থা 

প্রবর্তন কব] সম্ভব হবে। অন্যান্য বড় বড় প্রায় সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার 

ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি । পৃথক পৃথক ভাবে এবং প্রায় যুগপৎ 

কতকগুলি গবেষকের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার চরম সাঁফলোর ভূমিকা রচন। 
করেছিল ও আমেরিকা, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতাশীর 

বিজ্ঞানীর! এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 
১৭৯* সালে লুই গ্যালভানি প্রবহ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন। দশ বছর 

পর ভোল্ট] বিদ্যুৎ ব্যাটারী আবিষ্কার করলেন। ১৮২০ সালে দিনেমার 

বিজ্ঞানী হানস্ ক্রিশ্চিয়ান অরস্টেড লক্ষ্য করলেন যে বিছ্যৎবাহখ তামার তার 

চৃষ্ধকের কাজ করে। ব্যাপারটি ১৮০২ সালে প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ইতালীর 
বিজ্ঞানী রোমাগনসি । অরপ্টেড কারধত ব্যাপারটি পুনরাবিষফার করেন। ফ্রান্সে 

আদ্রে আম্পিয়র অরস্টেডের পরীক্ষার কথা শুনে, এবিষয় নিয়ে নিজে আরও 

পরীক্ষা চালালেন। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রেঞ্চ একাডেমী অব 

সায়েন্সের সভ্যদের সামনে বিছ্যুৎ্চুম্বক সন্ধন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। 

এই প্রবদ্ধে তিনি তারে বিছ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চরণ কালে চুম্বক কখন কোন দিকে 

বিক্ষিপ্ত হবে তার নিয়মাবলীও উল্লেখ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই, আর 

একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রাসোয়া আরাগো দেখালেন যে তামার তারে 

বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচলকালে তারটি লৌহচুর্ণ আকর্ষণ করে। বিছাৎ প্রবাহ 
বন্ধ হলেই আরুষ্ট লৌহচুর্ণ ভূপাতিত হয়। ১৮১৮ সালে জার্মানীর হাল 

শহরবাসী বিজ্ঞানী শুইগার দেখালেন ষে বিছ্যুত্বাহী তাবের কুগুলীর পাক 
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সংখ্যা বাড়িয়ে তাবের কুগুলীর চুম্বকশলাকা নিক্ষেপ ক্ষমত1 বাড়ানো চলে। 
পরের বছর শুইগার বিছ্বাত্প্রবাহের অস্তিত্ব নিধণারণ ও পরিমাপ করবার 

জন্য ঝুপস্ত একটি চুম্বক শলাকার চতুর্দিকে কয়েক পাক অন্তরিত তার জড়িয়ে 

একটি বিছ্যুৎ্প্রবাহ পরিমাপক যন্ত্র (গ্যালভানোমিটার ) উদ্ভাবন করলেন । 

উইলিয়াম স্টারজেন নামে জনৈক ইংরাঁজ ১৮২৫ সালে প্রথম বিছাৎ চুম্বক 

নির্মাণ করলেন। ইনি লগ্নে এই মব বৈজ্ঞানিক খেলনা নিয়ে খেলা দেখিয়ে 

বক্তৃতা দিয়ে বেভাতেন। তার জড়ানে! সাধারণ লোহার বাঁটে বিছ্যুৎ প্রবাহ 

চলবার সময় বাটটির যে চুম্বকশক্তি বৃদ্ধি ঘটে তা লক্ষ্য করেই তিনি এই 
বিদ্যুৎ চুম্বক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

মাইকেল ফ্যারাডে লগণ্ডনের রয়েল ইনসটিটিউসনে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি 

নিজে হাতে করে দেখলেন । পরীক্ষার শেষে এমন অবস্থায় এসে পৌছালেন 
যে তখন তার ধারণা হল, এবার চুম্বক থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করবার চেষ্টা করে 

দেখা যেতে পারে । এই পরীক্ষায় যে পদ্ধতিতে সাধারণতঃ বিদ্রাৎ্ চৃশ্বকে 

পরিণত করা হত, তার বিপরীত পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হল । পরীক্ষা 

সাফলামগ্ডিত করে তুলতে অবশ্য পুরো! দশটি বছর দেরী হয়ে গেল। এই 

পরীক্ষার কাজে যখন শেষ পর্যস্ত হাত দেওয়া হল, তখন দেখা গেল, ছুই বাক্তি 

অনন্যনির্ভরভাবে এবং প্রায় একই সঙ্গে এই পরীক্ষাকার্ধ সাফলোর সঙ্গে 

সমাধা করতে সক্ষম হয়েছেন। এদের একজন হলেন লগুনের মাইকেল 

ফ্যারাডে, অন্য জন হলেন নিউ ইয়র্কের আলবেনির জোসেফ হেনরি। 

এই পরীক্ষাটি ছিল অতি সাধারণ কিন্তু এর তাৎ্পর্ধ ছিল এতই গভীর ষে 

এটি মানব প্রগতিতে নব যুগের বার্তী বয়ে আনল । নিয়ে এল বিছাৎ শক্তির 
ষুগ_বৈছ্াতিক মোটর ও ভায়নামো | স্থুস্বদ্ধ প্রচেষ্টায় দ্রুত সংবাদ আদান- 

গ্রদদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল সমশ্যাটি সমাধানের জন্ত বিছ্যুৎ্-প্রবাহের পাহাষ্য 

নেওয়া সম্ভব কিনা, কোন বিজ্ঞান পরিষদ দীর্ঘকালীন গবেষণার দ্বার] এই 

সম্ভাবন। পরীক্ষা করে দেখার স্থযোগ পেলে, মাইকেল ফ্যাপাডে ও জেমস্ 

হেনরীর এই বিছ্যুৎ পরীক্ষা অন্ততঃ ছুই দশক আগে নিষ্পন্ন হতে পারত। 

€( অবশ্য এ বিজ্ঞানপরিষদের বিজ্ঞানীদের ছ্বাবাই |) 

মাইকেল ফ্যারাডে ও তজোসেফ হেনরি চুম্বক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে 

রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানী হিসাবে অবিনশ্বর কীন্তি রচনা করে গেছেন। 

এই সংক্রাস্ত পরীক্ষাটি প্রথমে জোসেফ হেনরিই সম্পন্ন করেন। ক্িস্ততিনি 
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লঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না করে, অন্য পরীক্ষায় হাত দেন। 

শেষ পর্যন্ত ধখন তিনি নিজের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন, তখন দেখ! 

গেল, মাইকেল ফ্যারাডে কয়েকমাস আগেই তার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 

করে বসেছেন। ফ্যারাডে হেনরি জোসেফের চেয়ে সামান্ত একটু ভিন্ন 

পদ্ধতি অবলম্বন করে চুম্বক শক্তিকে বিছ্বাৎ শক্তিতে পরিণ৩ করেছিলেন । 

হেনরি ষদি পরীক্ষা সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতেন, এবং নিজের 

পরীক্ষালন্ধ ফলাফল সাধারণ্যে প্রচার করতে কুন্তিত না হতেন--তা হলে 

তডিৎ্চুঙ্ধকীয় আবেশ আবিষ্কারের সম্মান তারই প্রাপ্য হত, এবং আমেরিকার 
বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তা অভূতপূর্ব লাহায/দানে সক্ষম হত। 

প্রথম তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ হৃষ্টির গৌরবলাভে জোসেফ হেনরি সমর্থ 
না হলেও, অন্তত প্রথম সাফল্যমণ্তিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উদ্ভাবকের 

গৌরব তার যথাখই প্রাপ্য। ১৮৪৪ সালে, সামুয়েল ফিন্লে ব্রীশ মোর্স 
নামে আর একজন আমেরিকান হেনরি-আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের 

সাহায্যে তামার ভারের মধা দিয়ে বহু দূরবর্তী স্থানে নিমেষে সংবাদ প্রেরণের 
উপযোগী যন্ত্র ও দংকেতলিপি প্রস্তুত করে বাজারে চালু করলেন। টেলগ্রাকে 
বাতা প্রেরণ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে স্থায়িত্ব লাভ করল। বিরাট পদক্ষেপে 
আমেরিকা রাতারাতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলল । 

নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার ব্যর্থতা, জাতীয় 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত নিজের আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা থেকে অর্থার্জনের 

পিস্পৃহতা- হেনরির এই আচরণ সত্যিই বিচিত্র। মনুষ্য-চরিত্রের এক 

কৌতুহলোদ্দীপক রূপের পরিচয় পাওয়৷ যায় এতে । তখন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ 

শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ উপার্জন করছিশ। জোসেফ 

হেনপ্ির পক্ষেও এমনি অর্থোপার্জনের চেষ্টাই ছিল স্বাভাবিক । অর্থাজনে 
তার এই অনাসক্তি তৎকালীন সামাজিক আবহাওয়ারই বিরোধী । স্কটল্যাণ্ডের 
এক পিউরিটান বংশে তার জন্ম । আদিতে এদের নাম ছিল হেনড়ি। নয় 

বছর বয়সে হেনি পিতৃহীন হন। বালক হেনরি, তিন বছর একটি দোকানে 

অংশকালীন কাজে নিষূক্ত হন। তারপর তেরো বছর বয়সে দু বছরের জন্য 

একজন ঘড়ি নির্মাতা ও রৌপ্যকারের নিকট শিক্ষানবিশী করেন। এ কাজ 
তার ভাল লাগেনি। তার অভিনয় দক্ষতা ছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন 
রোমান্সপ্রিয় | এই সব কারণে তিনি বিতর্ক ও নাট্যামোদী একদল তরুণ 
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পরিচালিত একটি নাটুকে দলে যোগ দেন। হেনরি ছিলেন দীর্ঘকায়, 
একহারা ও সুদর্শন পুরুষ । দেখতে দেখতে তিনি এই নাটুকে দলটির 

অধিনায়ক হয়ে পড়লেন। দলটির নাম ছিল রোসউ্রাম ( চ২:০90:000 )। 

পরের বছর একটি আকম্মিক ঘটনায় তার জীবনের গতি পরিবতিত হয়ে 

গেল। এই সময় আহত হয়ে তাকে কিছুকাল গৃহুমধ্যে আবদ্ধ হয়ে রোগ- 

শয্যায় কাটাতে হয়। তখন রেভারেগু জি. গ্রেগরী লিখিত “লেকচারস 

অন একমপেরিমেন্টাল ফিলজফি, আ্যাস্ট্রনমি, আযাগু কেশিহ্তরি, ইনটেশডেড 

চীফলি ফর দি ইযুজ অব ইয়ং পীপল (1,2০60:55 00. চ:79০71006765] 

[11195070129, £500100105 8150 01067015075 10£ 10661060 ০001675 

101: 005 85০ 0£ 50900 চ5০9০16 ) নামক একখা নি গ্রন্থ তার হাতে আসে। 

্রন্থখানির মালিক একজন করুণ স্কটল্যাগুবাপী। তিনি তার সঙ্গে মেই 

গৃহেই তখন বাস করতেন। পরম কৌতুহল ভরে হেনরি গ্রেগপীর বইখান! 

পড়ল্নে। বিজ্ঞানে আগে কখনও তেমন বিশেষ কোনও ওৎস্থৃক্য দেখানণি 

তিনি। জোসেফ হেনরি ছিলেন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। এই পুস্তকখানি তার 

সামনে নতুন জগতের অসীম সম্ভাবনা তুলে ধরল, তার কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে 

উঠল। ভাবলেন এই অদ্ভূত বইখানি পেলে বেশ হয়। স্কটল্যাও-দেশীয় 

তরুণ ভদ্রলোক তাকে বইখানা উপহার দিলেন । 

বইখানিতে অনেক প্রশ্ন ছিল। যেমন উপরের দিকে টিল ছুড়লে, টিলটি 

ছোড়া পথ ধরে বরাবর কেন চলে না? ধোয়া বা অগ্রিশিখা বেন সর্বদা 

উর্ধ্বগামী হয়? এইসব মনোরম ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে 

পাবার জন্য হেনরি বারবার বইখানা পড়লেন। তীর বয়স যখন ছেচল্লিশ 

বছর তখন তিনি বইখানির একখানি আলগা পাতায় স্মারকলিপি গোছের 

কয়েকটি কথা লেখেন। কথাগুলি এই : “এখানি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ 

পুস্তক নয় কোন ক্রমেই । তবু দৈবক্রমে এটি আমার জীবনে এক উল্লেখষোগ্য 

প্রভাব বিস্তার করেছে । এটি আমার সম্মুখে মনন ও আনন্দের এক নতুন 

জগতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, প্রকৃতির রহম্য সন্ধানের দিকে 

আমার মনকে টেনে নিয়েছিল। এই বই পড়েই আমি সংকল্প করি 

যে এখন থেকে অবিলম্বে__আমি জ্ঞানার্জনের উদ্দেস্তে আমার সমগ্র জীবন 

উৎসর্গ করব ।” 

অর্থাভাবের ফলে হেনরি প্রাতঃকালীন স্কুলে পড়াশুনা করার সহধোগ 
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পান নি। আলবাঁনি একাডেমীর দুজন বিজ্ঞান-শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু 

বিজ্ঞানের পাঠ নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছুকাল স্কুলে পড়েছিলেন ? 

শেষে ছাত্র হিমাবে আালবেনি একাডেমীতে ভক্তি হলেন। সেখানে পড়া- 

শুনায় এত ভাল ফল দেখালেন ষে, স্সাতকের ডিগ্রী গ্রহণ করার সময় পর্যস্ত 

যাতে তিনি পড়াশুন! চালাতে পারেন তার জন্ত একাডেমীর প্রিন্দিপাল তাকে 

জেনারেল স্টেপেন ভন রেনসেলারের পরিবারে গৃহ শিক্ষকতার একটি কাজ 

জুটিয়ে দেন। এই জেনারেল স্টেপেন ভন রেনসেলারই পরে ট্রয়ে রেনসেলার 

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন । 

হেনরি জোসেফের বয়ম তখন সাতাশ বছর তখন তিনি আলবেনি' 

ইনস্টিটিউটের সভারদ্দের সম্মুখে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই 

প্রবন্ধটির বিষয় ছিল বাম্পের রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া (01161010821 

80. 11০012101091 726০65০9668 )। বাম্পচালিত এঞ্জিনের তাপ 

সম্পকিত বহুবিধ সমস্যা সমাধান তথনও বাকী ছিল। বয়লার থেকে সহসা 

নির্গত হওয়ার সময় বাষ্পের ষে সম্প্রসারণ ঘটে তাতে বাষ্পের তাপ মাত্রায় ষে 

প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা নিয়ে তিনি পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালান এবং লক্ষ্য 

করেন যে সম্প্রসারণ কালে বা্পের তাপমাত্রা হ্বাস পায়। সময় সময় এই 

তাপমাত্রা হাম এত অধিক পরিমাণে ঘটে যে বয়লার নির্গত বাম্পে হাত দিলে 

হাতে ছাকা লাগে না। এবার তিনি আর একট। যন্ত্র নির্মাণ করেন। এর 

সাহাযো দেখান যায় যে সহসা সম্প্রসারিত হলে বাতাসেরও তাপমাত্রা কমে 

যায়। এই যন্ত্বটি তিনি তার উপরোক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিপাছ। বিষয় 

প্রমাণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। আালবেনি অধিবাসীদের সামনে 

যন্ত্রটর পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। দর্শকদের অনেকে ছিল আলবেনির 

অভিজাত সম্প্রদ্দায়ভূক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের কোন ও বিশেষ জ্ঞান ছিল 

না। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখল, এই যন্ত্রটির সাহায্যে হেনরি ৮* ডিগ্রী 
ফারেনহাইট তাঁপমাজা-বিশিষ্ট একটি কক্ষে জল জমিয়ে বরফে পরিণত 

করলেন । হেনরি এক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি । কিন্তু তার' 

আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটির কার্যকারিতা দেখে লোকে মুগ্ধ হল। সাধারণের চোখে 

তিনি একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরূপে গণা হলেন। 

ওয়েস্টপয়েণ্ট ও লেক এরির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাস্তা নির্মাণের" 
প্রয়োঞ্জন হয়েছিল। এই অঞ্চল জরীপ করার কাজে এগ্রিনিয়ার নিযুক্ত হলেন 
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হেনরি । এই কাজ শেষ হলে তিনি আলবেনী একাডেমীতে সহকারী 

শিক্ষকের পদ্দ গ্রহণ করলেন। দুবছর পর, ১৮২৮ সালে এই স্কুলেরই গণিত 

ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। 

ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই হেনরি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তার গবেষণ! শুরু 

করেছিলেন। ১৮২৭ সালের ১০ই অক্টোবর তিনি এসম্পর্কে তার প্রথম 

গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত পরীক্ষাগুলির পর' 
আমেরিকায় বিছ্বাৎ সম্বন্ধে কার্ধতঃ কোনও নতুন পরীক্ষা হয়নি। এই সময় 

ইউরোপে বিছাৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহলে পুনরায় গবেষণা শুরু হওয়ায় হেনরিও 

এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । “আমাদের দেশের উচ্চ- 

শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ নিজেদের অন্থুবিধা ও অর্থব্যয়ের ভয়ে” বিদ্যুৎ 

সম্পকিত গবেষণায় কোন প্রকার গভীর মনোযোগ দেয় না লক্ষ্য করে 

তিনি ছুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। প্রতিদিন স্কুলে তাকে সাত ঘণ্টা ছেপে 

পড়াতে হত। কাজেই নিজে তিনি বিছ্বাৎ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয় 

সময় পেতেন না। 

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে হেনরির প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধে কোনও চাঞ্চল্যকর 

তথ্য ছিল না। কিন্তু ১৮২৫ সালে স্টারজেনের তড়িত চুষ্ধক সমস্তক্ষণ তার 

মাথায় ঘুরছিল। এই ইংরাজ ভদ্রলোক, ঘোড়ার নালের আকার বানিশ 

করা লোহার বাটে আঠারো পাক নিরাবরণ তামার তার জড়িয়ে নিয়েছিলেন। 

এই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, লোহার কাটটি নয় পাউওড ওজন 

তুলতে পারত। খবরটা খুবই উতৎ্সাহজনক। কিন্তু হেনরী চাইছিলেন, 

আরও শক্তিশালী তড়িৎচুষ্বক। বহুদিন ধরে এমনি একট] শক্তিশালী তড়িৎ- 
চুষ্ধক তৈরি করার কথা ভাবতে থাকেন। ১৮২৮ সাপের এক সন্ধ্যায় তিনি 

বসে বসে অন্থমনস্ক ভাবে একজন বন্ধুর কথাবার্তা শুনছিলেন। সহসা উঠে 

ধ্াড়িয়ে টেচিয়ে বলে উঠলেন ; “কাল আমি একটা বিখ্যাত পরীক্ষা করব।” 

সাধারণতঃ এমনি বড়াই করে কথাবার্তী বলতেন না] কখনও জোসেফ হেনরি। 

মনে মনে তিনি একটা পদ্ধতির কথা ভাবছিলেন। তার মনে হয়েছিল, 

এ পদ্ধতিতে তিনি তাঁর আকাজ্ষিত অতি শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক তৈরি 

করতে সক্ষম হবেন। তাই তিনি তাঁর মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে 

অমন চেচিয়ে উঠেছিলেন। 

আম্পিয়রের চুম্বকবাদ হেনরি বার বার ভাল করে পড়েছিলেন। পড়ে, 
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বুঝতে পেরেছিলেন স্টারজেনের তড়িৎ-চুম্বকে তারটি ঠিকমত জড়ানো হয়নি । 
এক্ষেতে প্রয়োজন ছিল নিরাঁবরণ তারের পাকগুলি পরম্পরের স্পর্শে বিদ্যুৎ 

ক্ষয় ( শর্ট সাকিটিং ) করতে ন] দেওয়া, লোহার বাটটিকে অন্তরিত তারের 

দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া । অর্থাৎ তারটিকে এমনি অন্তরিত করার জন্য তাঁকে 

বিছাৎ প্রবাহ পরিবহণের ক্ষমতাশৃন্য রেশমী স্থতোয় জড়িয়ে নিতে হবে। 

পরের দিন সকালেই তিনি সিশ্ক জড়ানো খুব সর তার লোহার বাঁটের চারদিকে 
তার অক্ষদ্ণ্ডের সমকোণ বরাবর, খুব শক্ত করে পেচিয়ে নিয়ে পরীক্ষা শুরু 

করলেন। পরীক্ষা সফল হশ। লোহার বাটের চারদিকে বধিনের স্থতোর 
মত গায়ে গায়ে ঘেষাঘঘি রে জড়ানো তাদের মধ্য দিয়ে বিছ্বাৎ প্রবাহিত 

হবার সময় লোহার বাঁটটি স্টারজেনের চুম্বকের সমান আকারের চুম্বকেই 
তাঁর চেয়ে বেশী ওজন তুলতে সক্ষম হন। এই হল হেনরির প্রথম মৌলিক 

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। ১৮২৯ সাল শেষ হবার আগেই তিনি তার উদ্ভাবিত 

ইলেকট্রো ম্যাগনেটটির এতদূর উন্নতি সাধন করলেন ষে এতে অতি অল্প 
পরিমাণ বিছ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যেই চুম্বকটির ওজনের পর্শশ গুণ বেশী ওজন 
তোলা সম্ভব হত। পরে ইয়েল কলেজের অধ্যাপক মিলিম্যান, তাকে এক 

টন ভার তুলখার উপযোগী একটি চুম্বক তৈরি করতে সাহায্য করবার জন্য 
অন্থরোধ জানালেন। হেনরি সাহায্য করতে বাজী হলেন। তড়িৎ-চুম্বকটি 

তৈরি হুলে দেখা গেল এটি দেড় টন ওজন তুলতে সক্ষম। শান্ত ও ধীরস্থির 

প্রকৃতির মানুষ হলেও, কিন্তু হেনরি এতে আনন্দের আতিশয্যে বীতিমত 

লাফিয়ে উঠোছলেন ! 

লগ্নে মাইকেল ফ্যারাডে বিছ্যুৎ্চুন্বকে হেনরির উদ্ভাবিত তার জড়ানোর 

নতুন পদ্ধতিটির খবর পেলেন। এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি একটি 

বিছাত্চুম্বক নির্মাণ করলেন। ঘন-সন্িবিষ্ট অস্তরিত তারের কুগুলী তিনি 
একটি গ্যালভানোমিটাবের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি একখানা 

চুম্বকের বাট এই তারের কুগুলীর ভিতর আনা-নেওয়া করতে লাগলেন। 

দেখা গেল তারের কুগুলীর মাঝে চুম্বকের বাটটি চলাচল কালে গ্যালভানো- 

মিটারে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ধর! পড়ছে। কুগুলীর মাঝে চুম্বকখণগ্টি 

যখন স্থির নিশ্চল থাকে তথন গ্যালভানোমিটারে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহের 

অস্তিত্বে প্রমাণ মেলে না। চুম্বক বাটটির চতুর্দিকস্থ চুম্বক বলরেখাগুলির 
মাঝ দিয়ে যখনই তারের কুগুলী চলাচল করে তখনই তারে এই বিদ্যুৎ 
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প্রবাহ হৃষ্টি হয়। দেখা গেল, ফ্যারাডে একট] বৈপ্লবিক আবিষ্কার করে 
বসেছেন। চুম্বক শক্তিকে তিনি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন 

১৮৩১ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি ঘটনাটি রয়েল সোসায়িটিকে জানালেন । 

আবিষ্কারের বিবরণী আযানাল্প অব ফিলজফির ১৮৩২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় 

প্রকাশিত হল। পত্রিকাটির এক কপি হেনরি সেই বছরের জুন মাসেই 

পেলেন । পরের মাসেই সিলিম্যানের আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্দ-এর 

১৮৩২ সালের জুলাই সংখ্যায় তিনি নিজের বিছ্যুৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের 

বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করলেন । 

ফ্যারাডে চূম্বক শক্তিকে বিছ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করার কৌশল 
আবিষ্কার করার পুরো, এক বছর আগেই হেনরি এই কৌশল আবিষ্কার 
করেছিলেন। এসঘ্বদ্ধে তিনি নিজেই লিখেছিলেন, “গ্যালিলিণুর পথধীক্ষার 

কোনও কথা না জেনেই আমি শিয়লিখিত উপায়ে চুম্বক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ 

প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম ঃ একটি চুম্বকের বাটের চারদিকে 

জড়!নো তারের ছুই প্রান্ত এক বাটি পারদের মধ ডূবিয়ে দেওয়া হল। 
তারটি "পাবার গ্যালভানোযিটারের সঙ্গে যুক্ত করা হল। চুম্বকের সঙ্গে যুক্ত 
গ্যাসশভানোমিটারের তার পাতলা আযাসিড-পূর্ণ একটি পাত্রে ডোবান হুল।” 

আযমিড থেকে ধত বারই গ্যালভানোমিটারের তার তুলে তুলে আযামিডে 

ডোবান হত, তত বারই গ্যালভানোমিটারের কাটা সরে গিয়ে বিছ্বাৎ প্রবাহ 

সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছিল। পরীক্ষাটি ফ্যারাডের পরীক্ষারই সমতুল্য । 
তা ছাড়া, ফ্যারাডে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ আবিষ্কারের বিষয় প্রকাশিত 

করার আগেই হেনরি নিজের ইতিপূর্বে আবিষ্কত এই ঘটনার অসীম 

সম্ভাবনা ধরতে পেরেছিলেন। বিদ্যুৎ শাক্ত উৎপাদনের কোনও কার্ধকরী 

পন্থায় এই আবিষ্কার কাজে লাগানো যায় কি নাতা পরীক্ষা করে দেখতে 

তিনি কোনও দেরী করলেন না। চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 
একটি ছোট বৈছাতিক মটর নির্সাণ করলেন। এতে “কোনও যান্ত্রিক শক্তি 

ব্যতীত, শুধুমাত্র চুস্ধকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি দ্বারাই” পরস্পর ক্রিয়াশীল গতি 
উৎপন্ন হত। এই শক্তি ইতিপূর্বে কোনও যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি। মটরটি 
নির্মিত হয়েছিল এইভাবে-_-একটি আক্থ্বের উপর ন্যস্ত ছিল একটি তড়িৎ- 

চুম্বকীয় বাট। এটি বাঁটটির ছুই প্রান্তে অবস্থিত ব্যাটাবির ( তড়িৎ কোষের ) 

সাহত যুক্ত। তড়িৎ-চুগ্বকীয় বাটটির দুই প্রান্তের নিচে, ব্যাটারির কাছাকাছি 
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এক একটি স্থায়ী চুম্বকের উত্তর মেরু রক্ষিত। প্রতিবারই বিদবাৎ বর্তনীর 

সাময়িক ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বিছা প্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটত। তাতে 

আকর্ষণ ও বিকর্ষণেরও পরিবর্তন ঘটত । এতে তড়িৎ চুম্বকীয় বাটটি প্রতি 
মিনিটে পচাত্তর বার এই হারে ক্রমাগত ছুলে চলত | পরীক্ষা কালে বাটটির 

এমনি আবর্তন এক ঘণ্টারও বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিল। 

হেনরি তার এই যাল্ত্রিক উপায়ে শক্তি উৎপাদনকারী নতুন বৈপ্লবিক 

যন্ত্রটর বিবরণ অতিরঞ্জন সহকারে প্রকাশ করতে বিশেষ উৎসাহিত হননি । 

আবিষ্কারের এই স্তরে এটি ছিল নিছক “বিজ্ঞানীদের খেলনা” । ১৮৩৬ সালে 

টমান ডেভেনপোর্ট নামে একজন কর্মকার একটি বৈছাতিক মটরের পেটেণ্ট 

রেজেছ্রী করল। পাচ বছর আগে, নিউইয়র্কের ক্রাউন পয়েণ্টের, পেনফিল্ড 

আয়রন ওয়ার্কসে সে হেনপির একটি ইলেকট্রো-ম্যাগনেট বাবহৃত হতে 

দেখেছিল। নিঃসন্দেহে এই তড়িৎ-চুন্ধকের ভিত্তিতেই কর্মকারপ্রবব তার 

বৈহ্যাতিক মোটর নিষ্নাণ করেছিল। ইংলাগু ও যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান কল- 

কারখানাগুলির শক্তির চাহিদা মেটাতে বৈছ্যতিক মটর ও ডায়নামে নির্বিত 

হতে লাগল। প্রতিটি মটর ও ডায়নামোতে হেনরির তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহৃত 

হয়েছিল। 

১৮৩২ সালের শেষের দিকে কলেজ অব নিউজাগ্জি ( বর্তমানে প্রিক্সটন 

বিশ্ববিদ্যালয় ) হেনরিকে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্ 

আমন্ত্রণ জানাল। এখানে অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও হেনরি তার তড়িৎ 

সম্পকিত গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে যদি প্রবহমান 

তড়িৎ অকস্মাৎ বন্ধ হয়, ত। হলে বিপরীত দিকে ক্ষাণিক আলোক প্রভা দেখা 

দেয়। হেনগির “ম্ব-আবেশ? এবং আবেশ দ্বারা “অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ” সৃষ্টির 
স্ঘটনাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৩২ সালের গ্রীক্মকালে-ফ্যারাডে স্বতন্ত্র 

ভাবে এই ব্যাপার আবিষ্কারের ছুই বছর আগে। কোনও তারের কুগুল.বাহী 

তড়িৎ প্রবাহ যদি সহদা বন্ধ করে দেওয়া ধায়। তা! হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের স্ব 

আবেশ বিদ্যুৎ প্রবাহ বদ্ধ হতে ক্ষণিক “বাধা” জন্মায়। এই তথাকথিত 

“অতিরিক্ত বি্যুৎপ্রবাহ” আবেশ হ্ষ্টিকারী বিদ্যুত্প্রবাহের সঙ্গে মিশে বিদ্যুৎ 

বর্তনী ছেদ কালে বৃহদদাকার স্ফুলিক্গ উৎপন্ন করে। স্ব-আবেশের ফলেই 

ট্রামের ট্রলির তারে বিদ্যুৎ স্ষুলিঙ্গ দেখ! দেয়। ট্রলির বিছ্যুত্বাহী দণ্ড আগ 

ট্রামের উপরকার বিছ্বাত্বাহী তারের বর্তনীর মাঝে ক্ষণিক বিচ্ছেদ দেখা দিলে 
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স্ব-আবেশিত বি্যুৎ প্রবাহ ও সেই সঙ্ষে অতিরিক্ত “বিদ্যুৎ প্রবাহ” দেখা দিয়ে 

এই বিচ্ছেদ স্থান অতিক্রম করে যাবার সময়ই ট্রলির মুখে এই বিদ্যুৎ ক্ফুলিঙ্গ 

স্থষ্টিকরে। 

১৮৩৭ সালে হেনরিকে ইউরোপ ভ্রমণের জন্য পুরা বেতনে ছুটি দেওয়া 

হুল। ইউরোপ সাগ্রহে তার প্রতীক্ষা করছিল। ইংল্যাণ্ড, স্বটল্যাণ্ড ফ্রান্স 

তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। এই সব দেশে তিনি তখনকার দ্বিনের শীর্ষ- 

স্থানীয় বহু বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎলাভ করলেন। ব্রিটিশ আসোমিয়েশন ফর 

আযাডভান্সমেণ্ট অব সায়েঙ্গের সামনে তিনি বিছ্বাৎ ক্ষরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা 

দিলেন। তাড়ৎ চুম্বকীয় আবেশ প্রথম কে আবিষ্কার করেছেন এ নিয়ে কোন? 
আলোচনা হল না। সবাই তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে 
ছিলেন । অন্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই । বিজ্ঞানের ইতিহাসে 

অগ্রগণ্যতার প্রশ্নে এতখানি নিস্পৃহতা৷ ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। 

হেনরি পুনরায় ভ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের বু আলোচিত .সমস্যা 

সমাধানে মনোনিবেশ করলেন। দুইজন আমেরিকাঁবাসী শেষ পর্যন্ত এই 

সমন্তার সমাধান করেছিল। জোসেফ হেনবি এই দ্রুত সংবাদ আদান প্রধান 

বাবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। সামুয়েল মোর্স তার এই ভিত্তিভূমির উপর 
নৃতন যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্ধকরী করে তোলেন । মোর্স ও হেনরি,_এতিহ্া, 
পটতৃমি ও স্বার্থের দিক দিয়ে এই ছুটি মানুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল অতি বিপুল। 

মোষ” এক কংগ্রীগেশানালিস্ট ষাজক পরিবারের এগারোটি সন্তানের একটি । 

চালপসটাউনে (বর্তমানে বস্টন শহরের অংশ )ত্বার জন্ম । ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে 

পিলিম্যানের অধীনে বিদ্যুৎ বিজ্ঞান পাঠ করলেও কিন্তু পেশা হিসাবে বিজ্ঞান 

গ্রহণ করেননি মোর। বেঞামিন ওয়েস্টে র নিকট তিশি চিত্রাঙ্কন বিদ্যা! শিক্ষা 

করেন। প্রেমিডেন্ট ওয়াশিংটন ও মনরোর চিত্র তিনি একে ছিলেন। ১৮২৬ 

সালে, পয়ত্রিশ বছর বয়মে তিনি ন্যাশনাল একাডেমী অব আটন আযাণ্ড 

ভিজাইনের সভাপতি নির্বাচিত হুন। 

১৮৩২ সালে ইউরোপ থেকে ফেরবার পর মোর্সকে ইথার বিতর্ক খ্যাতে 

ডঃ চালন টি. জ্যাকনন নামে জনৈক সহষাত্রীর সঙ্গে বিছ্যুৎ সম্পর্কে আলোচনায় 

রত দেখা গেল । জ্যাকসন প্যারিসে গিয়েছিলেন । এখানে তিনি বিখ্যাত ফরামী 

বিজ্ঞানী আম্পিয়রকে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত কতকগুলি পরীক্ষা করতে দেখেন। 
-এই পরীক্ষাগুলি দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ফেরবার সময় সঙ্গে করে 
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ছোট একটি তড়িৎ্-চুম্বক নিয়ে আসেন। এই জিনিসটির সাহায্যে দূরবর্তী 
স্থানে সংবাদ আদানপ্রান করার সম্ভাবনা আছে মনে করে তিনি এই 

তড়িৎ-চুষ্বক সম্বন্ধে খুবই কৌতুহগগী হয়ে উঠলেন। ১৭৯৮ পালে স্তালভা৷ 
মাদ্রিদে স্থির বিদ্যুতের সাহাযো ছাবিবশ মাইল দুরে টেলিগ্রাফে বাতা প্রেরণ 

করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ২৮২৮ সালে হেনরি টৈহ্যৃতিক টেলিগ্রাফ নিয়ে 

গবেষণ। শুরু করেন। তিন বছর পর, আলবেনি একাভোমির একটি ঘরের 

চতুর্দিকে টাঙ্গান এক মাইল কি তারও অধিক লম্বা একটি তারের অপর প্রান্তে 
একটি তড়িৎ-চুন্বক সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন। এই ভাবে তিনি প্রথম 

সাফল্যজনক বৈছ্যাতিক টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করলেন। হেনরি তাঁর ক্লাসে 

এই বৈদ্যতিক টেলিগ্রাফ প্রদর্শন করলেন, ১৮৩১ সালে “আমেরিকান জানগল 

অব সায়েন্সে' ঘটনাটির বিবরণ প্রকাশ করলেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি 

নিঃসন্দেহ হলেন যে এই স্থত্রান্থুষায়ী ব্যবসায়িক সাফলোর সম্তাবনাষুক্ত 

বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নির্মাণ করা সম্ভব । 

মোর্স জ্যাকসনকে সেই জাহাজে আপাপ-আলোচনার সময় বলেছিলেন, 

“বর্তনীর কোনও এক স্থানে তড়িতের অস্তিত্ব নির্ধারণ কর] যদ্দি সম্ভব হয়, 

তাহলে এই তড়িতের সাছাযো কেন সংবাদ প্রেরণ করা যাবে না তার কারণ 

আমি বুঝতে পারি না।” কিন্তু কি ভাবে? জ্যাকঘনের সঙ্গে আলাপের 
পর তিন বছর পর্যন্ত তিশি চিত্রাঙ্কন নিয়ে সময় কাটালেন। সব সময় কিন্ত 

তার মনে ফিরত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের কথা। চিন্রশিল্পীর পেশায় 

তেমন অর্থ উপার্জন করতে পাঁরছিশেন না। জীবিক1 নির্বাহের জন্য তিনি 

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাঁজ নিলেন। ছাত্রদের চিঞ্রবিদ্যা ও 

ভাক্ষর্ধ শিক্ষা দেবার ফাকে সময় করে তিনি যেতেন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের 

গবেষণাগারে । ডঃ লিওনার্ড ডি. গালে কলেজ গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি 

ব্যবহারের জন্ত তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন । মোর্স মনপ্রাণ দিয়ে বৈছ্যতিক 

টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের কৌশল উদ্ভাবনে লেগে গেলেন । 

গালে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সম্পর্কে হেনরির গবেষণার কথা জানতেন । 

তিনি পরামর্শের জন্য তার কাছে গেলেন। হেনরি খুবই সহযোগিতা করলেন, 

এ ব্যাপারে তিনি ধতটা এগিয়েছেন তা জানালেন । আযালবেনি একাডেমীতে 

থাক! কালে তিনি মোটামুটি দীর্ঘ দূবত্তে বিহ্যাৎ সংকেত ( 27201552 ) প্রেরণের 

সমহ্যার আংশিক সমাধান করেছিলেন। হেনরি খর চুম্বক ([7609105 
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70981756) ও পরিমাণ চুন্বকের (03558120105 119£1566 ) দ্বারা এই কাজ 

করতে লমথ হয়েছিলেন। একটি অতি সুন্ধ্র দীর্ঘ অন্তরিত তারের নিরবচ্ছিন্ন 

কুগুলী ঘেরা খর চুম্বকের সাহায্যে তিনি তড়িৎঘাত প্রেরণ করতে সক্ষম হুন। 
এই ভাবে তড়িৎচুম্বকের সাহায্যে তিনি ইতিপূরেই বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। 

তড়িৎ-চুন্বকটি দোলন গতিতে বিষম ছন্দে বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরস্থচক ঢং ঢং 

আওয়াজ তুলত। হেনরির পরিমাণ চুম্বক ছিল ছোট ছোট বিবিধ মোট? 
তারের সমগ্টি। এগুলি একটি ব্যাটারির দ্বারা সক্রিয় হয়ে তামার তারের 

প্রাস্তের একটি তড়িৎ্-চুম্বককে শক্তিশালী করে তুলত। এর সাহায্যে ১৮৩২ 

সালে তিনি তার গবেষণাগার থেকে প্রিন্সটন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের চৌহুদ্দি পেরিয়ে 

তার ত্্ীর নিকট বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণ করতে পেরেছিলেন । 

মোস”হেনরির উদ্ভাবিত পন্থা গ্রহণ করলেন এবং বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাঞ 

প্রেরণের বাকী ছুটি সমন্তা সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করলেন। প্রথমটি হল, 

তড়িৎ ঘাত পাঠানোর দূরত্ব বৃদ্ধি। এক ধরনের রিলে প্রথা উদ্ভাবন কৰে 

তিনি এই কাজে সাফল্যলাভ করলেন। এই প্রথায় তামার তারের ক্ষীণ 

বিদ্যুৎ প্রবাহ হাজার হাজার তারের পাকে জড়ানে। কুগুলীর মধ্য দিয়ে 

সঞ্চারিত করে তার সংকেতগুলি বিবধিত করে তাকে দ্বিতীয় একটি বর্তনীতে 

স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভাবে কোন মূল তড়িৎ ঘাতকে মাঝপথে 
প্রয়োজনান্থসারে স্থানে স্থানে রিলের ব্যবস্থা করে যে কোন নির্দিষ্ট দূরত পর্যস্ত 
বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর ১৮৩৮ সালে মোর্”প তার বিখ্যাত ডট ও 

ড্যাস বা মোর্স সংকেত উদ্ভাবন করলেন। এতে বিছ্যুৎৎ ঘাতকে বার্তায় 

পরিণত করা সম্ভব হল। ইংল্যাণ্ডে ১৮৩৭ সালে রেলপথে সিগনালিং-এর 

কাজে হুইটস্টোনের প্রবতিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় বিক্ষেপকাৰী চুম্বক শলাক। 

ব্যবহৃত হুত। এটি ছিল জটিল সংকেত ব্যবস্থা, এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়ে 

অসার্থক ও অবাস্তব। হেনরি হুইটস্টোনকে তার এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় 

কি করে বিছ্যুতৎ-চুষ্বক ও মোর্প সংকেত ব্যবহার করা যেতে পারে তা 
দেখিয়ে দ্রিলেন। 

১৮৩৭ সালে মোর্স তার টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পেটেপ্ট করবার জন্ত আবেদন 

করলেন। পরের বছর তিনি তার এই আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার কার্য- 

কাৰিতা প্রেসিডেন্ট ভন বুরেন, তার মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসের সন্ত, বিজ্ঞানী 
ও অন্যান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন । বৈছ্যতিক টেলিগ্রাফ 

৬ 
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বাবস্থার চূড়ান্ত কার্ধকারিত প্রদর্শন করতে ৫০ পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ 
লাহন নির্মাণের জন্য তিনি ৩৭,০০০ ডলার অর্থ সাহায্য মগ্ুর করতে সরকারকে 

অন্থরোধ জানালেন। নতুন জিনিস সম্বন্ধে ভীতি ও সন্দেহ, সাধারণ 

নিষ্ষিয়তা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব, ১৮৩৭ সালে খাল খনন কার্ধের 

মাজ্রাধিক সম্প্রসপারণজনিত আতঙ্ক সব কিছু মিলে কংগ্রেসের অর্থ টাসাাতে 

বাধ! জন্মাতে লাগল। 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ আদান- 

প্রদানের পথ স্থগম করবার চেষ্টা চলছিল । মোর্স যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ইংল্যাণ্ড 

গেলেন তীর টেলিগ্রাফের পেটেন্ট নেবার জন্য । হুইটস্টোন নিজেই তাঁর 

বৈছ্যাতিক টেলিগ্রাফ সেখানে প্রদর্শন করছিলেন, কাজেই মোর্সের পেটেন্টের 

আবেদন না-মগ্তুর হল। তাকে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হল, “আমেরিকা 

খুবই বিরাট দ্েশ। সেখানেই পেটেন্ট নিয়ে মোর্সের খুশী থাকা উচিত ।* 

আবাগো ও গে স্থুন্তাক সহ ফরাসী বিজ্ঞানীর! এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহ 

প্রদর্শন করেন । ফরাসীর] তার আবিষ্কারের পেটেন্ট মঞ্জুর করে। 

কিন্তু শুধু পেটেন্টের দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা 
নিশনীণ করা চলে না বা তা দিয়ে আবিষ্কারকেগ পরিবারের পেট চলে ন।। 

কংগ্রেস হেলাফেলা করে আরও পাচ বছর সময় নষ্ট করল। এদিকে মোর্স 

অনাহারে মাপা ষাবার উপক্রম হলেন। দুর্দশার চরম অবস্থায় এসে 

পৌছেছিলেন তখন। শেষে ১৮৪২ সালে টেপিগ্রাফ ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরীক্ষার 

জন্ত কংগ্রেস আইন পাস করে ৩০০০০ ডলার মঞ্জুর করল। বাণ্টিমোর 

থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইল পথে খুঁটির মাথায় তার টাঙ্গান 

হল। ১৮৪৪ সালের ২৪শে মে রাজধানী ওয়াশিংটনে বসে সংকেতলিপিতে 

বাণ্টিমোর মিঃ ভেলের নিকট বার্তা পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 

“ঈশ্বর কি ত্যগ্টি করেছেন ?” নিমেষে সংবাদ আদান প্রদ্দানের বিস্ময়কর 

এন্দ্রজালিক পদ্ধতি উদ্ভাবন সম্পূর্ণ হল। 
দুদ্দন পর বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ জনসাধারণের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য স্ষ্টি 

করল। বাণ্টিযোরে ডেমোক্রাট দলের জাতীয় সম্মেলনে জেমস কে. পোলক 

প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীরপে ও পিলাস রাইট ভাইম প্রেমিডেণ্ট পদপ্রাথীরপে 

মনোনীত হবার খবর টেলিগ্রাফ যোগে ওয়াশিংটনে মিঃ রাইটকে জানান 

হয়েছিল। সম্মেলন কর্তৃক মনোনীত একটি কমিটির সভ্যবৃন্দ ওয়াশিংটনে 
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ধমিঃ রাইটকে এই মনোনয়নের খবর জানাতে রওনা হবার আগেই, তারবার্তা 

প্রাঞ্চির সঙ্গে সঙ্গেই মি: রাইট মনোনয়ন গ্রহণে তার অসম্মতি জানিয়ে দিলেন। 

ব্যাপারট। জনসাধারণকে এমন বিস্মিত করেছিল যে, সংবাদপত্রের 

সম্পাদকগণ ও এখন থেকে মোর্সও তার টেলিগ্রাফের খবর খুব জাকালো 
ভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন । ইতিপূর্বে তারা মোর্প উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফের 

প্রায় কোন খবরই প্রকাশ করেননি। 
যুক্তরাষ্ট সরকার কিন্তু তবুও এই আবিষ্কারের স্বত্ব কিনে নিয়ে কাজে 

লাগাতে চাইলেন না। অতঃপর ধনিক সম্প্রদায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্রবিক 

পরিবর্তন সাধনে সক্ষম এই বিস্ময়কর যষ্্টি কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন 
করার স্থযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে এল। আলফ্রেড ভেলের হাতে এই 

নবজাত শিশু দ্রুত বলিষ্ঠ ও হষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। আলফ্রেড ভেল মোসঁকে 

তাঁর বৈদাতিক পবীক্ষ1 কার্ধে সাহায্য করেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই 

শত শত মাইল টেলিগ্রাফ তারের দ্বার! যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরগুলি 
যুক্ত হল। মোর্শও ভেল প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। হেনরি তার 

নিজন্ব পথে মানবতার সেবা করে চললেন । হেনরির নিকট তার খণ কখনও 

মোর্স অস্বীকার করেননি । হেনরিও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের 
অগ্রগণ্যতার দাবী নিয়ে কখনও মামলা-মোকদ্দম1 করতে যাননি । বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কারের সুফল একাস্তভাবেই শুধু কোনও একজন ব্যবহার করতে পারবেন, 

বিজ্ঞানের মর্ধাদার পক্ষে এ অবস্থা সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করেই তিনি তার 
বহুবিধ আবিষ্কারের কোনও পেটেন্ট নেননি। 

হেনরিকে প্রত্যহ ক্লাসে বেশ কয়েক ঘণ্টা করে নিয়মিত ছাত্র পড়াতে 

হত। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বুত্তিদানকারী কোনও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে 

কার্ধতঃ তিনি কোনও অর্থ সাহাযা বা গবেষণার কাজে সহযোগিতা করবার 

জন্য সমকক্ষ কোনও বিজ্ঞানীর সাহচর্ধও পাননি । এইসব অস্থবিধার কথা 

স্মরণ করলে বোঝা যাবে ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চায় 

কি বিপুল উচ্চাঙ্গের কাজ তিনি করে গেছেন! প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে 

অধ্যাপনা কালে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের চর্চায়ও 

মনোনিবেশ করেন। কিছুকালের জন্য তিনি টোরির রসায়ন ও তৃবিগ্যার 

ক্লাস নেন। গণিত, মণিকবিছ্াা, জ্যোতিবিজ্ঞান, এমন কি স্থাপত্য বিদ্যা পর্যস্ত 

পড়ান। ক্লাসে দুর্বোধ্য ও জটিল কোন প্রশ্ন ছাত্রদের বা তাঁকে হতবুদ্ধি করলে 



১৩৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

তিনি নিজে এ জটিল প্রশ্নটির সমাধানের ভার নিতেন। তিনি পরীক্ষান্তে' 

দেখালেন যে তরল ও কঠিন পদার্থের সমমাত্রায় সংসক্তি থাকে । সবেগে' 
অভিক্ষিপ্ত ভ্রুত ধাবমান বস্তর গতিবেগ নির্ধারণের একটি নৃতন পদ্ধতি তিনি 
নিধারিত করেছিলেন। মেরু জ্যোতিঃ ও অন্ুপ্রতভ1! কেন ঘটে তার কারণ' 

অনুসন্ধানও তিনি করেছিলেন। হৃর্ধ নিয়েও তিনি গবেষণ] করেন । স্থর্য- 

দেহের সকল অংশ থেকেই সমপরিমাণে তাপ কিচ্ছুরিত হয় কিনা, তা নির্ধারণ 

করার জন্যও তিনি পরীক্ষা কার্ধ চালিয়েছিলেন । গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে 

একটি থার্মোপাইল যন্ত্র সংযুক্ত করে তিনি সৌরকলঙ্ক হতে বিকিরিত তাপ' 
পরিমাপ করতে সক্ষম হন এবং লক্ষ্য করেন যে এই অংশ থেকে কিচ্ছুরিত, 

তাপ সুর্ধদেহের অন্তান্ত অংশের তাপ অপেক্ষা কম। এই বিষয়ে গবেষণা 

চালাতে পি. এ. মেচি নামে জর্জটাউন কলেজের একজন তকুণ অধ্যাপককে 

তিনি উৎসাহ দেন। সেচি শেষে সৌর পদার্থ বিজ্ঞানে কতকগুলি বিখ্যাত: 
আবিষ্কার করেন। 

হেনবি আরও কতকগুলি আবিষ্কার করেন। আজকের দিনে উপযোগিতা, 

বিচারে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ১৮৪২ সালে তিনি শ্বতন্ত্রভাবে আবিফাক 

করেন যে লীডেন জার হতে এবং বজ্রপাত কালে যে বিদ্যুৎ ক্ষরণ হয় তা 

নিরবচ্ছিন্ন একটানা নয়। এ বিছ্যুৎক্ষরণ ঘটে ছুলে দুলে । একটি ছু'চের' 

চারদিকে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে বজপাতকালীন বিছ্বাৎ দীপ্তি প্রবাহিত 

করার ব্যবস্থা করে তিনি দেখতে পেলেন অনেক সময় এতে ছুচটির ( এটি 

চৃন্বকত্ব সমন্বিত ) উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর স্থান পরিবর্তন ঘটে। হিসাব করে 

দেখেছিলেন, বজের বিদ্যুৎ দীপ্তি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ বার তারের মাঝ দিয়ে, 

যাতায়াত করে। 

হেনরী আঠার বছর ধরে যখন সক্রিয় ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত 
সেই সময় ইউরোপ ও আমেরিকা এই ছুই মহাদেশে এক বিচিত্র নাটক 

অভিনীত হচ্ছিল, ব্যাপারটা কালক্রমে হেনরির জীবনে এক অভূতপূর্ব 
পরিবর্তন বয়ে এনেছিল । এবং তাতে হেনরিকে গবেষক বিজ্ঞানী থেকে এক 

বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফলে' 
আমেরিকাকে তার সের! বিজ্ঞানীকে হারাতে হয়েছিল। তার বদলে দেশ' 

হেনরীকে পেল বিরাট একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার সুক্ষ ডাইরেক্টুর রূপে । এষ 

সংস্থাটি পরে এদেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 



জোসেফ হেনব্রি ১৩৫ 

১৮২৯ সালে হেনরি যখন তড়িৎ্চম্বক নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন তখন 

"লগুনে জেমস্ ম্মিথমন নামে এক ব্যক্তি মারা ষান। এই ইংরাজ ভদ্রলোক 

কার উইলে “মানব সমাজে জ্ঞান বিস্তার কল্পে' ওয়াশিংটন ডি. সি-তে একটি 

যথোপষোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্ পাচ লক্ষ ডলার দান করে যান। ম্মিথসন 

€কান কালেও আমেরিকায় আসেননি । আমেরিকাবালীদের সঙ্গে তার তেমন 

কোনও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। ইংরাজ অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি আজন্ম 
পোষিত বিদ্বেষই তার সম্পত্তি এমনি ভাবে আমেরিকাবাসীদের দান করার 

অন্যতম কারণ। ইনি ছিলেন নরদামবার্প্যাণ্ডের ভিউকের অবৈধ সম্ভান। সে 

'জন্য তিনি মনে করতেন জন্মস্থত্রে ইংল্যাণ্ডের ভিউক প্রভৃতি অনভিজাতকুলের 

তুন্য মর্ধাদ। তার প্রাপ্য । কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় অতীব অন্থকম্পার 

সহিত তাকে তাদের সমাজে গ্রহণ করতেন । স্মিথমনের বিজ্ঞানে অনুরাগ 

ছিল। বিজ্ঞানী হিসাবে কতকগুপি উল্লেখষোগ্য কাজও তিনি করেছিলেন। 

এক সময় তিনি রয়েল সোসায়িটির সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। 

হাইড্রোজেন আবিষ্কারক বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেনডিস ও প্রখ্যাত 

ফরাসী বিজ্ঞানী আরাগে। ছিলেন তার বন্ধুদের অন্ততম । আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত 

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় তার আস্থা ছিল। আমেরিকার 

উজ্জ্বল ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাণী ছিলেন। এই সব কারণেই আমেরিকার 

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই বিপুল অর্থ আমেরিকান জাতিকে দান করে যান। 

ম্মিথসনের উইলে নির্দেশ ছিল তার ভ্রাতুপ্পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা 

গেলেই তবে তার উইলে লিখিত অর্থ ওয়াশিংটনে একটি বিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে 

ব্যয় করা চলবে । ১৮৩৫ সালে তার ত্রাতুপ্পুত্র নিঃসস্তান অবস্থায় মারা 
গগেলেন। প্রেপিডেণ্ট আনড, জ্যাকসন আমেরিকার এই ম্মিথসনের সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার হওয়ার খবর কংগ্রেসে জানালেন । এই দান গ্রহণ উচিৎ হবে 

কিনা তা নিয়ে ঘোর বিতর্ক দেখ| দ্িল। জন সি. কলহান এই দান গ্রহণের 

বিরোধী ছিলেন । তাঁর মতে একজন বিদেশীর নিকট হতে এই দান গ্রহণ 

করা এদেশের মর্ধাদা-হানিকর। জন কুইনসি আভামস্ও এই দ্বান গ্রহণের 

বিরোধিতা করেন। তিনি বললেন, এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন 

এ দেশের নিজন্ব মহান দায়িত্ব। একজন ইংরাজের প্রদত্ত অর্থের উপর 

একাস্ত নির্ভর-শীল হওয়া উচিত নয়। গোটা দশ বছর ধরে এনিয়ে তর 

চলল । তারপর কংগ্রেস এই দান গ্রহণ করতে ন্বীরুত হলেন। 



১৩৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

এই সময় হেনরিই ছিলেন আমেরিকার সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী । 
বিজ্ঞানে তার আন্তজাতিক খ্যাতিও ছিল। সরকার তীকে স্মিথসোনিয়ান 
ইনস্টিউসনের প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। এই 
পদ গ্রহণ করলে তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হবে হেনরি 
তাঁ বুঝতে পারলেন । কাজেই এই পদ গ্রহণ করবেন কিন] তা নিয়ে তার মনে 
অন্তদ্বন্ব দেখা দ্িল। শেষ পর্যস্ত জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যবোধের দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয়ে এবং এই পদ গ্রহণ করলে যে তিনি আমেরিকায় বিজ্ঞান 
চার আরও সবযোগ করে দিতে পারবেন তা বুঝতে পেরে এই পদ গ্রহণ 

করতে রাজী হলেন। ১৮৪৬ সালের ৩র] ডিসেম্বর তিনি স্মিথসোনিয়ান 
ইনস্টিটিউসনের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। 

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে জোসেফ হেনরি ছিলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউ. 

সনের প্রাণ। “মানব সমাজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের জন্য" স্মিথসনের' 
উইলের এই নির্দেশত্িনি আক্ষরিক ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন! 
স্থির করেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের সীমান্ত বৃদ্ধির জন্য তত্বীয় গবেষণার 
সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সমস্তাবলী সমাধান প্রচেষ্টা ও নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনেবর 
জন্যও পরীক্ষা চালান হবে। তার মত অনেক সুদক্ষ বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান 

সাধনায় বহু বাধাবিপত্তির সম্মবীন হতে হয়েছিল। হেনরি মনে করতেন 

ব্যক্তির দানশীলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে শুধু বিপজ্জনক 
নয়, গণতান্ত্রিক মান্ষের মর্ধাদা-হানিকরও বটে। এই সব কথা ম্মরণ করেই 

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ঝিজ্ঞানের প্রসারমূলক প্রকল্পসমূহে আরও ব্যাপক 
ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। হেনরি চেয়েছিলেন 
ম্মিথসোনিয়ান ইপস্টিটিউসনের মাধ্যমে মেধাবী ও সম্ভাবনাময় তরুণ 
বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারের সুবিধা, আঘধিক সাহায্য ও নিখরচায় গবেষণার 
ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দিতে । 

ছেনরির আদর্শের প্রেরণায় উদ্দ্ধ হয়ে প্রায় এক শতাবী ধরে 
্মিথমোনিয়ান ইনস্টিটিউসন “আমেরিকার বিজ্ঞানের পুষ্তী সাধনের যন্ত্র হয়ে 
দাড়িয়েছিল। এখানে আনন্ড গুইয়টের সাহায্যে তিনি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে 
আবহাওয়] পর্বেক্ষণ এবং আবহ সংবাদ তারযোগে ইনস্টিটিউসনে প্রেরণের ব্যবস্থা; 
করেন। আবহ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেফিন, এস্পি এবং ফ্যারেল প্রভৃতি বিজ্ঞানী- 
দের কাজের সমহ্থয় সাধনের একটি পরিকল্পন! তিনি কার্ধকরী করে তোলেন ॥ 
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জেমস্ পি. এস্পি ছিলেন ব্যবহারজীবী। পরমাণুবাদের প্রচারক জন 

ডালটনের আবহতত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি আইন ব্যবস! 

পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফিলাডেপফিয়ার 

ক্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউসনে তিনি চল্লিশ বছর ধরে ৰাড়ঝঞ্।৷ ও সাধারণ আবহ- 
তত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন, শ্রোতৃবৃন্দের সামনে বক্তৃতা দেন, এবং প্রবন্ধা্দি 

রচনা করেন। উইলিয়াম ফ্যারেল আবহাওয়ার পদার্থ বিজ্ঞান ও সমুদ্র 

সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৮৫৬ সালে তিনি আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর বাস 

প্রবাহ ও সমুদ্র তরঙ্গ পৃথিবীর আহক গতির দ্বার বিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ের 

এই আবহ্বিজ্ঞানীত্রয়ের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন জেমস এইচ. কোফিন। তিনি 
তার ট্রিটিজ অন দি উইওস্ অব দি নর্দার্ন হেমিস্পেয়ার (0586156 00 6) 

1009 ০0৫ 07০ 1301: 76091501566) নামক গ্রন্থে প্রথম সুম্পষ্ট ভাগে 

উত্তর গোলাধে”তিনটি প্রধান বায়ু প্রবাহের অস্তিত্বের কথ! জানালেন । পরে 

তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দক্ষিণ গোলাধেপ এমনি তিনটি মূল বায়ু প্রবাহ 
রয়েছে। 

১৮৬৮ সালে এফ. এ. আম্ট্রং নামে সিনাসিনাটিস্থিত ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন 
রেলপথের একজন কর্মচারীর মাথায় আসে, বায়ু প্রবাহের গতি ও তাপমাত্রার 

নির্দেশ দিয়ে আবহ বিজ্ঞপ্তির মানচিত্র প্রণয়নের কথা । পরের বছর সিনসিনাটি 

মান মন্দিরের অধ্যাপক ক্লীভল্যাণ্ড এবে আবহাওয়ার পূবাভাষের ভিন্তিবূপে 

এই ধরনের মানচিত্রগুলি ব্যবহার করেন। আবহবিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত 

এই সব কার্ধাবলী থেকে ইউনাইটেড স্টেটস্ সিগনাল কোরের অংশ রূপে 

১৮৭০ সালে কেন্দ্রীয় আবহ বিভাগ ( ফেডাবেল মেটিয়্ারলজিক্যাল সাভিম ) 

প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদু)তিক টেলিগ্রাফই যুক্তরাষ্ট্রের আবহ বিভাগের সবচেয়ে 

বেশী সাহায্য করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্রের আবহ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হল, 
গ্রেট লেক ও দেশের উপকুলভাগে ঝড়ঝঞ্ধা ও বাত্যা বিক্ষোভ সম্বন্ধে 

সমুব্রগামী জাহাজগুলিকে পূর্বাহ্ন সতর্ক করে দেওয়া। 
প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই, কেন্দ্রীয় সরকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের 

নিকট বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে এসেছেন। 

১৮৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার হেনরিকে লাইট হাউস বোডের সদস্য পদ 

গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি শবতত্বের 

কতকগুলি গবেষণার কাজে হাত দেন। এই সব গবেষণার ফলে তিনি লক্ষ্য 
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করেন, শব আবহমগ্ডলের বিভিন্ন ঘনত্বযুক্ত বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত ও 

প্রতিহত হয়। তিনি কুয়াশার বিপদ-সংকেত জানাতে একটি কৌশল 
উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিটি পরে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন। এই 

পদ্ধিতিতে কুয়াশার বিপদ-সংকেত বাম্পচালিত বাঁশী বা ভেবী-ধধবনির বদলে 

সাইরেন বাজানো হত। আলোকন্তম্ত সমূহে আলোক সংকেত সৃষ্টির 
কাজে বাবহৃত তিমির চবির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার 
যখন বিব্রত বোধ করছিলেন, তখন কতকগুলি পরীক্ষার পর সরকারকে 

হেনরি জানালেন যে তিমির চবির বদলে শুকরের চর্ধিও ব্যবহার করা যেতে 
পারে। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল আলোকন্তস্তগুলিতে এই ভাবে তিমির 

তেলের বদলে শৃকরের চবি ব্যবহার করায় দীর্ঘকাল ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতি বছর ১০,০০০০ ডলার হারে খরচ বেঁচেছিল। 

এমনি খরচ বাচানোয়, বিজ্ঞান সাধনা ও উন্নতি কল্পে কেন্দ্রীয় সাহায্য 

দানের ব্যাপারে সংসদীয় সদস্যদের মনোভাব ষে সহান্ুভৃতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে 
হেনরি মে বিষয়ে খুবই অবহিত ছিলেন। তবু তিনি ন্মিথসোনিয়ান 

ইনস্টিটিউসনের সম্পাদকরূপে বাধিক মাত্র ৩৫০* ডলার বেতন গ্রহণ করেই 

সন্তষ্ট ছিলেন। এর চেয়ে বেশী বেতন তিনি নিতে অস্বীকার করেন। 

আরও অধিক বেতন ও কম গুরুভার প্রশামনিক দায়িত্বম্পন্ন অনেক 

চাকরি অনেক প্রতিষ্ঠান তাকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাও তিনি নেন 

নি। প্রশাসন আধিকারিকের কাজ হেনরি পছন্দ করতেন না। হুনস্টিটিউ- 
সনের সম্পাদকরূপে প্রশামনিক প্রাধিকারিকের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও 

তিনি জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব পালনের খাতিরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপন 

কর্তব্য সম্পাদন করেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যস্ত তার স্বাস্থ্য ছিল সবল, অটুট । 

বিরাশি বছপ বয়সে ওয়াশিংটনে তার মৃত্যু হয়। 

হেনরির মৃত্যুর পনেগো বছর পর শিকাগোয় অনুষ্ঠিত তড়িৎ বিজ্ঞানীদের 

আস্তর্জাতিক সম্মেপন আমেরিকার এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রতি তাদের 

সম্মান প্রদর্শন করেন । এখানে সমবেত বিজ্ঞানীরা তড়িৎ বিজ্ঞানের পথিরুৎ 

বিজ্ঞানীদের নামের তালিকায় হেনরির নাম যুক্ত করলেন। আম্পিয়র, কুলম্ব, 
ফ্যারাডে, গস্, ওহ ম, এবং ভোণ্ট1--তড়িৎ বিজ্ঞানের আষ্টা এই বিজ্ঞানীদের 

নামানুসারে তড়িৎ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন এককের নামকরণ করা হয়েছিল। 

এবার সম্মেলনে আগত এই বিজ্ঞানীর হেনরির নাম অন্থুসারে বেতার যন্ত্রে 
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ব্যবহৃত আবেশিক রোধের নতুন এককের নামকরণ করলেন “হেনরি? । 

কারণ ১৮৮৬ সালে হাৎ্“সিয়ান বা বেতার তরঙ্গ আবিষ্কৃত হবার আগে বিদ্যুৎ 

স্কুলিঙ্গ ও বৈছাতিক আবেশ সম্বন্ধে গবেষণা চালনা কালে হেনরি বেতার 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন । 

পরীক্ষাকালে তিনি বিদ্যুৎ ক্ষুলিঙ্গ থেকে ২২০ ফিট দূরে চুম্বক প্রতিক্রিয়া 

লক্ষ্য করেছিলেন এবং ১৮৪২ সালে অনুষ্ঠিত তার বিদ্যুৎ ক্ফুলিঙ্গ সম্পকিত 

পরীক্ষাগ্ুলি সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, 'লীডেন জার বা বিদ্যুৎ ক্ফুলিঙ্গ 

থেকে পালাক্রমে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিক পরিবর্তন করতেই বিদ্যুৎ ক্ফুলিঙ্গের 

আবেশে ছু'চের চুম্বক মেরুর পরিবর্তন ঘটেছিল, তাই বিদ্যুৎ ক্ষুলিঙ্গের বিছুৎ 

প্রবাহ নিশ্চয়ই পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে ঠিক তরঙ্গ না হলেও তরঙ্গ সদৃশ 

উচু নিচু গতি সৃষ্টি করে থাকে । এখানে আপন অজ্ঞাতসারে হেনরি বেতার 

তরঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই ভাবে তিনি একশ বছর আগে বেঞ্জামন 

ফাঞ্চলিনের মত আমেরিকার বিজ্ঞানের কতক গুলি বৃহৎ ও মৌলিক সমস্যার 

গ্রতি আলোকপাত করে গেছেন। 



॥৮ | 

সম্যাথু ফ্নটেন হাজি 
€ ১৮০৬-১৮৭৩ ) 

সমুদ্র বিজ্ঞানে আমেরিকার অবদান 
১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ফোর্ট সামটারে কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 

আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হল। স্থত্রপাত হল 

গৃহযুদ্ধের । তার প্রভাব এসে পড়ল বিজ্ঞানেও। 

টেনিসির ন্যাসভিলে আমেরিকান আাসোসিয়েসন ফর দ্দি কালটিভেসান 

অব সায়েন্সের একটি অধিবেশন বসবার কথা ছিল। অধিবেশন বাতিল হল। 
১৮৬৬ সালের আগে এই বিজ্ঞান প্রমার সমিতির কাজকর্ম আর শুরু হতে 

পারেনি । সে বছরের সমিতির অধিবেশনে দক্ষিণাঞ্চল থেকে কোনও বিজ্ঞানী 

যোগ দেন নি। গৃহযুদ্ধে বহু বিজ্ঞানী মার! গিয়েছিলেন । 

বহুবিধ শক্তি এই গৃহযুদ্ধ ঘটিয়েছিল। এই শক্তিগুলি দমন করার কোনও 

পথ ছিল না। ওসাওয়াটোমিতে জন ব্রাউনের দীপ্ত, জলন্ত প্রেরণ]; 

“লিবারেটর' পত্রিকায় উইলিয়াম্ণ লয়েড গ্যারিসনের দ্াসপ্রথার বিরুদ্ধে স্থৃতীত্র 

আক্রমণ ও তার ফলে দেশের বহুলোকের দাসগ্রথার প্রবল বিরোধী হয়ে 

ওঠা, দ্াসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন সমর্থন করায় ইলিনয়ের এক ভ্রুদ্ধ 

জনতার হাতে মুদ্রাকর এলিজা লাভজয়ের শহীদের মৃত্যুবরণ__-এসবই 

মানব কল্যাণের একাস্তিক বাসন] থেকে দেখ! দিয়েছিল। যে সব কারণে' 

এই গৃহযুদ্ধ দেখ! দিয়েছিল তা৷ দি মূলতঃ নীতিগত হয়ে থাকে, তা হলেও 

এই সংঘর্ষ এড়ান চলত। কারণ অস্ত্র বলের পাহাষ্য না নিয়েও দীসপ্রথ। 

বিলোপের প্রশ্নটির অন্যভাবে মীমাংসা করা চলত। 

গৃহযুদ্ধ অবশ্য অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল। কারণ ছুই বিভিন্ন ধরনের অতি- 

গভীর আর্থনীতিক পরিবর্তন আমেরিকার সমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে, 
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চলেছিল। শিল্পবিপ্রবের শুরুতে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের বাষ্ট্রসমূহে ক্রুত 
শিল্প ও বাণিজ্যের গ্রসার ঘটেছিল । কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতি 
তখনও প্রধানত তামাক, ইক্ষু ও কার্পাসের চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। ছুই 

অঞ্চলের অর্থনীতির মধ্যে প্রতি বছরই ব্যবধান বেড়ে চলতে থাকায় উত্তর 

ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রয়োজন নিয়ত ভিন্ন হয়ে যেতে থাকে । ছুই অঞ্চলের 

তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামও ক্রমেই তীব্রতর হতে 

থাকে। 

যে সব নতুন অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হতে লাগল, সেগুলিতে জন- 
বসতি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে থাকে দাস প্রথার সমন্যা। দাস 

প্রথার গ্রচলনযুক্ত প্রতিটি নতুন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততূক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে, দাস প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির শক্তি- 

বুদ্ধি হতে থাকে । দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুণির পক্ষে অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে দাস 

প্রথার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা ফলবতী হয়নি। ক্রমেই দাসপ্রথা-মুক্ত 
অঞ্চলর্ূপেই অধিকাংশ রাজ্য সংগঠিত হচ্ছিল। ১০৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 

রিপাবলিক্যান পার্টি বাসস্থানের জন্য পশ্চিমে বেশী মূল জমি দেওয়ার পক্ষপাতী 
ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের অর্থব্যয় মঞ্জুৰীতেও এর! সাহায্য করেছিলেন। 

কংগ্রেসে রিপাবলিক্যান দলভুক্ত কিছু সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের 

অধিবাসীদের আশঙ্কা হল। শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের 

সদশ্থদের ছারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। দক্ষিণের অধিবাসীরা রাজ্য সমূহের বিশেষ 
অধিকারের সেই পুরাতন ধুয়া তুলল। দক্ষিণের অনেক রাজ্য ইউনিয়ন 

পরিত্যাগ করে বেরিয়ে যাবার হুমকি দিচ্ছিল। ক্যারোলাইনা রাজ্য 

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই হুমকি বাস্তবে পরিণত হল। 

গৃহযুদ্ধকালে অন্যান্ নাগরিকদের মত বিজ্ঞাপীরাও নিজ নিজ রাজ্যের 

অন্থবর্তী হলেন। উত্তরে জোসেফ হেনরি গৃহযুদ্ধকে উত্তরাঞ্চলের ন্তায়-সঙ্গত ধরমযুদ্ধ 

বলে মনে করে প্রেমিভেপ্ট আব্রাহাম লিংকনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে 

লাগলেন। জীব-বিজ্ঞানী লুই আগাসিজ একমাত্র তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার 

কাজে অর্থ সাহায্য আদায়ের জন্য ছাড়া রাজনীতিবিদদের মনভ্তষ্টি করার 

কোনও চেষ্টাই কর.তন না। ইংরাজ সরকার দক্ষিণাঞ্চলকে সামরিক সাহায্য 

দেবার উদ্যোগ করছেন, শুনতে পেয়ে তিনি রোষ ও দ্বৃণায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন । 

বেকার জীবনের, ছুঃখকষট সত্বেও ইংরাজ শ্রমিকগণ উত্তরাঞ্চলের প্রতি, 
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সহানুভূতি দেখিয়ে, ইংবাজ সরকারের দক্ষিণাঞ্চলকে সাহাযা দ্বানে বিরত 

থাকার জন্য আন্দোলন করতে লাগল । তারা বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীর 

কোনও এক অংশে দাসপ্রথা বজায় থাকলে ত৷ বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীন শ্রমিকদের 

পক্ষে বিপজ্জনক । 

ইয়েলের বেগ্তামিন সিলিম্যান গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পাচ বছর আগেই ১৮৬ 

সালে নিউ হাভেনের নিউ চার্চে অনুষ্ঠিত ক্যানজান যাত্রীদের রাইফেলদানের 

বিখ্যাত সভায় দাসপ্রথার প্রতি তার তীব্র ঘ্বণার পরিচয় দিয়েছিলেন । সিলি- 

ম্যান তখন বিরাশি বছরের বৃদ্ধ। এই সভা স্বাধীনতা রক্ষার্থে ক্যান্জাসে 

বসবাসকারী একদল ব্যক্তিকে বিদায় সন্বদ্ধনা জানানোর জন্য আহ্বান কর! 

হুয়েছিল। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান চলার সময়ে আশিতিপর বৃদ্ধ সিলিম্যান প্রস্তাব 

করলেন ইউনিয়নের হ্বপক্ষে প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারণের জন্য ক্যান্জাস যাত্রীদের 

হাতে অস্ত্র দেওয়]! হক। সিলিম্যানের এই প্রস্তাব সভায় সমর্থন লাভ করে 

এবং ক্যান্জাস যাত্রীদের হাতে রাইফেল দেওয়] হয়। সেই থেকে নিউ ইংলাগ 

এমিগ্রাপ্ট কোম্পানি ক্যান্জাস বসবানকামী যাত্রীদের বন্দুক সরবরাহের 
ব্যবস্থা চালু হয়। 

মে সময় দক্ষিণাঞ্চলের সব চেয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ছিলেন ম্যাথুমারি। 
ভাজিনিয়। প্রদেশে তার জন্ম। মারিই অবশ্য দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র বিশিষ্ট 

বিজ্ঞানী নন। এখানে আরও অনেক খ্াযাতনাম। বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করে 

ছিলেন। অনেক এঁতিহাসিক এখন একথা বলে থাকেন যে প্রাচীন সাহিত্যের 

প্রতি কিছুটা অনুরাগ দেখান ছাড় মননশীলতার দিক দিয়ে দক্ষিণাঞ্চল তখন 

ছিল শুষ্ক মরুভূমি । এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসার লাভের কোনই 

সম্ভাবন! ছিল না। একথা কিন্ত সত্য নয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুভাবশালী 

বিজ্ঞান সমিতিগুলি উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত হলেও কিন্তু এই সব সমিতিতে 

বৈজ্ঞানিক গষেবণামূলক প্রবন্ধাদি ষে সব বিজ্ঞানী পাঠাতেন তাদের অনেকেই 

ম্যান ও ডিকসন লাইনের অপর দিকে বাস করতেন। দক্ষিণাঞ্চলের বহু 
লোকও ছিলেন বিজ্ঞানানুসদ্ষিৎসহথ। তাদের অনেকে উত্তরাঞ্চলের বিজ্ঞান 

সাধকদের চেয়ে ঢের বেশী অবসর যাপনের স্থযোগ পেতেন। ১৭৮০ মাল 

থেকে ১৮* সালের মধ্যে আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটিতে ভাজিনিয়। 

বাণী সভ্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ, ক্যারোলাইনাবাসী সভ্যসংখ্য। ছিল আট। আর 

'মাসাচুসেটস্ ও নিউইয়র্ক থেকে ছিল এক এক জন সভ্য। এই বৈজ্ঞানিক 
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অন্ুসন্ধিৎসার ফলেই চালেস্টনের ডাঃ উইলিয়াম মি ওয়েলস্ শিশির পাত: 

পর্ধবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে শিশির পাত সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত সঠিক মতবাদ 

প্রচার করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই ডব্লিউ বি হজসন সৌখিন প্রত্ব 
জীববিষ্যার (78107010945 ) চর্চায় ৫মেতে ছিলেন। তার ফলেই তিনি 

জজিয়ার সাভানা অঞ্চলের তূগর্ভে প্রোথিত জীবাশ্ম পরীক্ষা করে অধুনালুপ্ণ 

অতিকায় কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী সম্বন্ধে ১৮৪৬ সালে একটি গবেষণা- 

মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাজিনিয়ার এডমও রুফিন মৃত্তিক৷ রসায়ন বিজ্ঞান 
ও বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকণ্প প্রবর্তনে পপ্রথম উদ্যোগী হন। গৃহযুদ্ধ কালে ইনিই 

প্রথম দক্ষিণীদের পক্ষ থেকে আক্রমণ শুরু করেছিলেন। এই দক্ষিণেই জন্ম 

গ্রহণ করেছিলেন ক্রফোর্ড ডব্লিউ লঙ। ইথার অবেদনিক প্রয়োগ করে 

ইনিই প্রথম মন্তষ্দেহে অস্ত্রোপচার করেন। 

দক্ষিণের বিজ্ঞানীর] অন্যান্য কার্ধকরী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনেও যথেষ্ট দক্ষতার 

পরিচয় দিয়ে ছিলেন। ইয়ান্ধী ( মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলবাসী ) উদ্ভাবন 

দক্ষতাকে কার্ধতঃ সমগ্র আমেরিকাবাসীদের উদ্ভাবন দক্ষত! বলে গণ্য করা 

চলে। কারণ ১৮৪৯ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের পেটেপ্ট অফিস কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত 

পেটেন্টের শতকরা আঠারোটির মালিক ছিলেন দৃক্ষিণী আবিষ্কারকেরা। 
১৭৮৭ সালে ভাজিনিয়ার জেমম রুমজে পোটোম্যাক নদীতে একটি বাম্পীয় 
পোত চালিয়ে ছিলেন। ১৮৩৪ সালে ভাজিনিয়ার সাইবাম ম্যাক করমিক 

প্রথম কার্ধকরী কলের ফসল কাটাই যন্ত্র নির্মাণ করেন। এতে হাতে ফসল 

কাটার আর প্রয়োজন রইল না। ১৮৫৬ সাল নাগাদ ম্যাক করমিক প্রায় 

বারো হাজারেরও বেশী এই যন্ত্র সার] যুক্তরাষ্টে বিক্রয় করেন। উত্তরাঞ্চলে 

ইপ্ডিয়ানা ও ইপিনয়ের ক্ষেতে ক্ষেতে ম্যাককরমিকের এই ফসল কাটা কল 

গৃহযুদ্ধে উত্তরীদের দক্ষিণীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভে সাহাধা করেছিল। 

গৃহ যুদ্ধ শুরু হবার আট দিন পর কমাগার ম্যাথু মারি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-মান 
মন্দিরের কাজে ইন্তাফ] দিয়ে দক্ষিণী রাজ্যপুঞ্জের সেনাবাহিনীতে যোগ দান 
করেন। মারি ভাঞ্জিনিয়ার শুধু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি: 
ছিলেন তার চেয়েও বেশী কিছু--ভাজিনিয়ার একজন দেশগোৌরব কৃতি পুরুষ। 
১৮০৬ সালে ফ্রেডরিমকবার্গের নিকট তীর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন সেখানে 

খেতখামারের মালিক । মাগির খুব ছেলে বেলায় তার পিতা ভাল জায়গ! 

জমির সন্ধানে বু-রীজ পর্বতমালা পেরিয়ে সেনান দোয়া উপত্যকা ধরে ঘোড়ায় 
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টান] ঢাকা গাড়ীতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে টেনেপির ফ্রাঙ্থলিনের নিকট নতুন 

সীমান্ত প্রদেশে চলে আসেন। ভাই বোনে মিলে মারিরা ছিলেন নয় জন। 
মারিকে পিতার খামারে খাটতে হত। বারো বছর বয়সে পড়ে গিয়ে তিনি 

গুরুতর আহত হুন। তাতে তার খামারে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। 

তাই ডাক্তারী পড়ানোর জন্য তাকে পাঠান হয় হর্পেথ একাডেমীতে । 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারির ডাক্তারী পড়া হল না। একজন বুড়ো মুচি তরুণ 

মারির মনে এক নতুন উন্মাদনার রং ধরিয়ে দিল। এই বাক্তি অবসর সময়ে 

গণিত চর্চা করত। ডাক্তারের বদলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরে সমুদ্র বিজ্ঞানী 
হতে চললেন মারি । পিতার অমতে লুকিয়ে মিডশিপম্যানের চাকরি নিলেন। 

ধারকর। ঘোড়ায় চড়ে বওন! হলেন ওয়াশিংটনে | সেখানে তাকে বলা হল 

নিউইয়র্ক গিয়ে নৌ-বিভাগের রণতরী ব্রাপ্ডিওয়াইন-এ কাজে যোগ দিতে। 

পাচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চ, প্রশস্ত স্কন্ধে বিরাটকায় মন্তক, কুঞ্চিত কপিশ কেশ, 

স্বাস্থ্য দীপ্ত রঙ্গীন মুখমণ্ডল-_মারি ছিলেন উচ্চাকাত্ধী তরুণ। পরে তিনি 

নিজে লিখেছিলেন, কাজ থেকে ছুটি পেয়ে যখন নিচতলায় যেতাম, 
হাতের কাছে কোনও অভিধান বা বই পেলে তা নিয়ে পড়তে বসতাম। 

বই এর দরকারী কোন বাক্য বেছে নিয়ে মনে করে রাখতাম । উপরে ডেকে 

গিয়ে কাজ করার সময় আবার সে কথা স্মরণ করতাম। জাহাজের কাজে 

বহু ক্ষণ ধরে তাঁকে ডেকের উপর চলাফের। করতে হত । এই চলা ফেরার 

সময়ও তিনি বিদ্যাভ্যাসের কাজে লাগাতেন কামানের গোলার গায়ে গোলীয় 

ভ্রিকোনোমিতির নক্সা একে গোলাগুলিতে তাকে এমনভাবে বসিয়ে রাখতেন 

যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাহাজে কাজের মাঝে চলাফেরা করতে সেগুলি চোখে 

পড়ে তিনি পড়বার সুযোগ পান । 

১৮২৬ সালের মে মানে মারি প্রথম সমুদ্র যাত্রা থেকে ফিরলেন । পরিবারের 

লোক জনের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করতে তাড়াতাড়ি ছুটলেন টেনেপীতে । এরপর 

হুকুম এল, 'ম্যামিভোনিয়ান' নামে জাহাজে কাজে যোগ দেবার। এই 

জাহাজখানা কেপ হর্ণ ঘুরে গেল রিও ছ্য জেনিরোতে, তারপর দক্ষিণ আমে- 

রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে পেরুর লমায় পৌঁছল। এখানে তিনি ১৮২৭ সালের 
মার্চ মানে ভিসেনেজ নামে একটি যুদ্ধ জাহাজে বদলি হলেন। এই ফুদ্ধ 

জাহাজটি চীনে গিয়েছিল। চীনযাত্রী যুক্তরাষ্ট্রের এটি দ্বিতীয় যুদ্ধ জাহাজ । 

আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ গুলির মধ্যে এটিই আবার প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা 
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করে। সমগ্র পৃথিবী বেড় দিয়ে ঘুরে আসতে জাহাজটির প্রায় চার বছর সময় 
'লেগেছিল। ১৮৩* সালের জুন মাসের আগে ম্যাথু মারি নিউইয়র্কে ফিরে 

আসতে পারেন নি। 

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের অফিসারবূপে পরবর্তী ও সর্বশেষ সমুদ্র যাত্রাতেই 

মাবির ভবিষ্যৎ খ্যাতির পথ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩১ সালে ফলমাউথ 

নামে ছোট একখানি জাহাজের ক্যাপ্টেন রূপে মারি দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসাগরে 

যাবার আদেশ পেলেন। জাহাজের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য এ সময় প্রয়োজন 

হয়েছিল সব চেয়ে অনুকুল বায়ু প্রবাহ সবচেয়ে দ্রুত সমুদ্র শ্রোত এবং সর্বাপেক্ষা 

স্বিধাজনক সমুদ্রপথ (36৪. 17095 ) বেছে নেবার । এই স্ব তথা সংগ্রহের 

জন্য জাহাজে রক্ষিত নৌচালনা সংক্রান্ত সমুদয় পুস্তক পড়লেন মারি, বয়স্ক ও 
অভিজ্ঞ নৌ-অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে এই 

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হল যে এ সম্বন্ধে নির্ভর যোগ্য তথ্য ষৎসামান্য, মতামত 

পরস্পর বিরোধী, অন্থকুল সমুদ্র বায়ু প্রবাহ ও পথ নিধ্ণারণের এই সমন্তার 

প্রতি মনোযোগ দেওয়৷ হয়েছে খুবই কম। 

নৌ-পরিচালনার কাজে অনুকূল বায়ু ও সমুদ্র শ্োত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
তথ্য সংগ্রেহের প্রয়োজনীয়ত! মারি তখনই অনুভব করেছিলেন। কিন্তু দশ 

বছরেব পরে ছাড় এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে 

মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে মারি তার 

দুর সম্পর্কের আত্মীয়া আযান হারন্নডনকে বিবাহ করে ফ্লেডারিকস্বার্গে বসবাস 
করতে লাগলেন। ছু" বছর পর তাঁর লিখিত নৌ-পরিচালনা সংক্রান্ত একখানি 

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থথানি নৌবাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের 
পাঠাপুস্তকের উপযোগী করে লেখ! হয়েছিল। গ্রন্থখানির নাম, “এ নিউ 

থিয়োরেটিক্যাল আযাণ্ড প্র্যাকটিক্যাল ট্রিটিজ অন নেভিগেশন (2. গু 

[15071200581 2100 7018.000817286156 070 ৪৮189001) )। 

নিজ অভিজ্ঞতা থেকে মারি বুঝতে পেরেছিলেন .ষে যুক্তরাষ্ট্রের 
নৌবাহিনীতে নিম্ন কর্মচারীদের (মিড শিপম্যান ) শিক্ষার ব্যবস্থা অপ্রতুল ও 

ক্রটিপূর্ণ। নৌবাহিনীর অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও সংস্কার ও আমুল পরিবর্তনের 
প্রয়োজন। এই ক্রটিগুলির প্রতি সংসদ সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং 

প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্তনে জন সমর্থন লাভ করার আশায় ১৮৩৮ সালে 

(তিনি ছুইগ আ্যাগ্ড পাবলিক আযাডভাইজার; নামে একখানি পঙ্জিকায় 
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ধারাবাহিক ভাবে বারোটি প্রবন্ধ লিখলেন। এর দুবছর পর “সাউদান 
লিটারারী মেসেনজারে" ্ক্যাপস্ ফ্রম দি লাকি ব্যাগ শিরোনামায় আরও, 

কতকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন । নিজ নামে না লিখলে আরও স্বাধীনভাবে লিখতে 

পারবেন মনে করে তিনি প্রবন্ধগুলিতে হ্যারি ব্ল্যাক ও উইল ওয়াচ এই ছক্ম 

নাম ব্যবহার করেছিলেন । 

মারি সার এই গ্রবন্ধগুলতে স্থলবাহিনীর শিক্ষাকেন্ত্র ওয়েস্টপয়েণ্টের' 

সৈনিক বিদ্যালয়ের অন্রূপ নৌবিদ্যালয় (নেভাল একাডেমী ) স্থাপনের 

অনুরোধ জানিয়েছিলেন । কিছুটা! তার এই প্রবন্ধগুলির প্রতাবেই ১৮১৫ 

সালে আন্নাপোলিসে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মারি তার এই 
প্রবন্ধগুলিতে নৌবিভাগের অফিসারদের শিক্ষার সংস্কার সাধনের পরামশ 

দিয়েছিলেন । বিদেশী ভাষা ও আন্তর্জাতিক আইন শিক্ষা তিনি এই সৰ 

নৌ অফিসারদের শিক্ষনীয় বিষয়ের অস্তরক্ত করতে চেয়েছিলেন । আবেদন 

জানিয়েছিলেন আরও বৃহত্তর নৌবাহিনী গঠন করবার, বন্দর রক্ষার আরও, 

উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের, আফ্রিকার দাস শ্রমিক ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত আইন 

আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগের, ও চীন। দল হ্রদের হাত থেকে আমেরিকার 

বাণিজ্য জাহাজগুলির অধিকতর নিরাপত্ত। বিধানের । 

প্রবন্ধগুলির লেখকের প্ররূত নাম যখন কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পারলেন, 

তখন তারা প্রবন্ধে উথাপিত প্রস্তাবগুলির উপর আরও গুরুত্ব দিতে লাগলেন।' 

একজন পরামর্শ দিলেন, মারিকে এই নৌবিষ্ভালয়ের সম্পাদক নিয়োগ করা 

হোঁক। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট টাইলারেব তাতে কোন ও আপত্তি 

দিল না। কিন্তু মারি উচ্চপদগ্থ নৌ অফিসারদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় 

শক্র সৃষ্টি করে বসেছিলেন যে তার] এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগলেন। 

তাদের বিরোধিতার জন্য মারি কোন কালেই এই সম্মানজনক পদটি লাভ 

করতে সমর্থ হননি। বার্থ মনোরথ হয়ে ১৮৪১ সালে তিনি আবার সমুদ্র 

যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে মনস্থ করলেন। নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, 

করলেন পুনরায় তাকে সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ দিতে। এখানে উল্লেখ্য এই' 

ঘে, ১৮৩১ সালের পর আর তিনি কোনও সমুদ্র যাত্রায় বের হননি। 

বিজ্ঞানের পক্ষে অতীব সৌভাগ্যের বিষয় এই ষে ইতিমধ্যে মারি যাত্রী ও 

ভাকবাহী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে গুরুতর আহত, 

হয়েছিলেন । সরকারকে তার এই অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল তাই । 
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এই হুর্ঘটনায় তার একটি উর্বাস্থি সাংঘাতিক ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে তিনি চির- 

দিনের মত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেশ। মারির জীবনের এই দ্বিতীয় ছুর্ঘটনাটি তার 
ভবিষ্যৎ কর্ম জীবন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল । 

১৮৪২ সালের জুলাই মাসে মারি ওয়াশিংটনস্থিত ডিপো অব চার্টস আযাণ্ড 

ইনস্ট্র,মেন্ট বিভাগের অধিক্ষক নিষুক্ত হলেন। এই বিভাগটি পরে ইউনাইটেড 

স্টেটস্ নেভাল অবজারভেটরী আযাণ্ড হাইড্রোগ্রাফিক্যাল অফিসে (মাকিন 

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ মানমন্দির ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ ) পরিণত হয়। দেশের 

নৌবাহিনী ও বাণিজ্য তরী সমুহের জন্য কিছু করবার মস্ত স্থযোগ এবার তার 

হাতে এল। বিজ্ঞান যে সমুদ্রগামী জাহাজের গতিবেগ বুদ্ধি করার কাজে 

সাহায্য করতে পাবে এ বিষয়ে তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল। ১৮০০ সাল থেকে 

১৮১০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিরপেক্ষ আমদানী 

রগ্চানীকারী দেশ হয়ে দাড়িয়ে্ছিল। ১৮৬০ সালের পূর্ববর্তী ত্রিশবছরে 

আমরা! ৩৩৫,৮০০,০০০ ভলার মূল্যের পণ্দ্রব্য রপ্তানি করেছিলাম । আমাদের 

জাহাজ নির্মাণ শিল্পও অভূতপূর্ব বুদ্ধি পেয়েছিল। আমরা ক্লীপার নামে 

সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী পালের জাহাজ নির্মাণ করেছিলাম। এগুলি পৃথিবীর 

সকল দেশের বন্দরে পণ্যসামগ্রী বয়ে নিয়ে যেত। দেশের বিভিন্ন অংশের 

সঙ্ষে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশকে আরও নিবিড় ভাবে এঁক্যবদ্ধ করতে যেমন 

প্রয়োজন হয়েছিল রেলপথ ও বৈদ্যুতিক টেপিগ্রাফের, তেমনি আমাদের 

নৌবাহিনী ও বাণিজাতরীগুলির প্রয়োজন হয়েছিল সাগরের মাঝে দ্রুততর 

সমুদ্র পথ । এই নিরাপদ ও ভ্রুততর “সমুদ্র পথ” নির্ধারণের সমস্তায় মারি তার 

জীবনের বাকী সময় কাটান । 

ডিপো অব চার্টস্ আযাণ্ড ইনস্ট্রমেন্টের পুরানো বাড়ীতে, ভূগর্ভস্থ অন্ধকার 

ঘরের, ছোট ছোট কক্ষে, পরিত্যক্ত টেবিল ও চিলে কোঠায় তাড়া তাড়া 

পুরানো লগবই এর গায়ে বছরের পর বছর ধুলো জমছিল। মারির মনে হল, 

এই সব “বাজে কাগজের” মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের ন্বর্ণথনি। এগুলির খনন 

কার্ধে তিনি লেগে গেলেন। এই লগ-বইগুলিতে লেখা ছিল সদাজাগ্রত চক্ষু 

অসংখ্য জাহাজের ক্যাপ্টেনদের দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ লিপি । এরা তাদের এই 

লগবইগুলিতে প্রতিটি বাযু প্রবাহ ও সমুদ্র আ্োতের কথা লিখে গিয়েছিলেন । 

মারি বুঝতে পেরেছিলেন, এই সব পুরানো তথ্যের মাঝে মাঝে যে সব 

ফাক রয়েছে ত৷ পূরণ করা দরকার । একজন লোকের একক চেষ্টায় এইসব 

১১ 
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তথা সংগ্রহ সম্ভব নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, “সমুদ্রে বা প্রবাছের মাঝ দিয়ে 
সর্ব-খতুতে জাহাজ চল্লাচলের উপযোগী নর্বোত্তম সমুদ্র পথের” মানচিত্র 
অন্কনের এই কাজে সহযোগিতা করবার জন্য সর্ব শ্রেণীর জাহাজী মানুষই 

এগিয়ে আসবে। বিভিন্ন সমুদ্র বক্ষে জাহাজ চলাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র পথ ও 

সর্বাপেক্ষ। অনুকুল বাফু প্রবাহ নির্ধারণের উদ্দেষ্তে মারি হাজার হাজার খসড়া 

মানচিত্র ছাপলেন। মেগুলি ব্টন করলেন সমুদ্রগামী জাহাজগুলির 
ক্যাপ্টেনদের মাঝে । তীার্দের অন্ঈরোধ কর] হল তারা যেন প্রতিদিন এতে 

তাদের জাহাজের গতিপথ চিহ্নিত করে রাখেন। এ কাজের বিনিময়ে জাহাজের 

ক্যাপ্টেনগণ বিনা মূল্যে পাবেন সরকার প্রকাশিত সমুদ্রে জাহাজ চালনার 

সর্বাধিক উপযোগী সমুদ্র পথের মানচিত্র ( পাইলট চার্ট ) ও সমৃদ্রে বিভিন্ন বায়ু- 

প্রবাহ ও সমুদ্র শ্রোতগুলি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি। কিভাবে সঠিক সামুক্রিক 
বায়ু প্রবাহের দিক ও শক্তি, সমুদ্র স্রোতের গতিমুখ ও গতিবেগ নিণয় করতে 

হবে, লক্ষ্য করতে হবে পৃথিবীর চুম্বক মেরু প্রভাবে কম্পাসের কাটার পরিবর্তন, 

গ্রহ করতে হবে বামুমগুলের তাপমাত্রা! ও চাপের পরিমাণ, সমুদ্র জলের 

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত, কুয়াশা, তিমির ঝাঁকের আবির্ভাব, মাছ ও পাখির 

ঝাক প্রভৃতি অন্যান্য সামুদ্রিক ঘটনাবলীর তথ্য, সে সম্বন্ধে জাহাজের 
ক্যাপ্টেনদের যথাষথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে মারি নিজে অন্যান্য 

স্ত্র হতে অতীতের বহুবর্ষের সমুদ্র বায়ু প্রবাহের দিকের ও গতিবেগের তথ্য 

গ্রহ করলেন। ১৮৪২ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পরধস্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনদের 

নিকট হতে বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ ২৬,৯০০১০০* মানচিত্র ওয়াশিংটনের নৌমান- 

মন্দিরে এসে জম] হয়েছিল। 
পাচ বছর ধরে পুরানো৷ লগবইগুলিতে বিভিন্ন নাবিকের লিখিত লক্ষ লক্ষ 

বিবরণী পড়ে, এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনদ্দের নিকট হতে 

মুদ্রিত মানচিত্রে নির্দেশ মত যে সব তথ্য পাওয়া! যাচ্ছিল সে সব তথ্য মাঁলয়ে 

তিনি প্রথম, 'উইও্ আও কারেপ্ট চার্ট অব দি নর্থ আটলান্টিক? (770০ 10 
2170 ০0106160191 06 006 0:05 £১012000০) নামক তার বিখ্যাত 

মানচিত্রটি (চার্ট) প্রকাশ করলেন। এই মানচিত্রে সমুদ্রগামী জাহাজের 

ক্যাপ্টেনগণ নির্ভয়ে ষে সব সমুদ্র পথের অনুসরণ করতে পারেন তার নির্দেশ 

দেওয়।৷ ছিল। যে সব সমুদ্রপথ ধরে চললে সমুদ্র যাত্রার সময় অনেক বীচবে, 

যে সব সমূদ্র্বাসুপ্রবাহ ও অমুদ্রআোত ধরে চললে সমুন্রযাজ্রার বিপদের শঙ্কা 
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কমবে-সে সব পথের নির্দেশ এই মানচিত্রে দেওয়া হয়েছিল। মারি 

জাহাজের ক্যাপ্টেনদের নিকট নৌচালনার নির্দেশ (58111055 70125060209 ) 
€প্ররণ করতে লাগলেন। ক্যাপ্টেনদের অন্থরোধ করলেন মাঝে মাঝে অক্ষাংশ, 

ভ্রাঘিমাংশ ও তারিখ লেখা কাগজ বোতলে পুরে ভাল করে কর্কের ছিপি এটে 
জাহাজ থেকে সমুব্রে ভাসিয়ে দিতে, এবং অন্ত জাহাজ থেকে ভানান এমনি সব 

বোতলের দিকে নজর বাখতে। ঠিক কোন স্থানে এই বোতল পাওয়া গেল 

তার যথাযথ অবস্থিতি, এবং বোতল প্রাপ্তির সময়ও লিখে রাখবার নির্দেশ 

ছিল ক্যাপ্টেনদের প্রতি। 

মারির সংকলিত মানচিত্র ব্যবহারকারী জাহাজের ক্যাপ্টেনদ্দের নিকট 

হতে যে সব খবর ওয়াশিংটনে আসতে লাগল তাতে বাসুপ্রবাহ ও 

“সমুদ্রপথ' নির্ণয়ে মারির নির্ধারিত পদ্ধতির বিজ্ঞান সম্মত নিভূলতার প্রমাণ 
, পাওয়া ঘেতে লাগল । নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে রিও গ্চ জেনিরে। যেতে গড় 

পড়তা সময় লাগত পঞ্চানন দ্িন। ১৮৪৮ সালে যে সব কাপ্টেন মারির মানচিত্রে 

প্রদখিত সমুদ্রপথ, সমুদ্রক্সোত, ও বাসুপ্রবাহ অনুযায়ী জাহাজ চালন৷ 
করছিলেন তার] পয়ভ্রিশ থেকে পয়তালিশ দিনের মধ্যে এই যাত্রা সাঙ্গ করতে 

পারছিলেন। ১০৫১ লাল নাগার্দ এক হাজারেরও বেশী জাহাজ মারির এই 

মানচিত্র ব্যবহার করছিল। ১৮৫৫ সাল নাগাদ নিউইয়র্ক থেকে কেপ হর্ন 
শ্ুরে সানফ্রান্সসিস্কো। যাবার পথের সময় ১৮* দিন থেকে কমে এসে দাড়িয়ে 

ছিল ১৩৩ দিনে । 

সমুত্রে জাথাজ পরিচালনায় মারির এই মানচিত্র যুগান্তর আনয়ন করতে 

সক্ষম হয়েছিল। খবরটা নৌপরিচালক মহলে মুখে মুখে ফিরতে লাগল । 
ফলে অতি শীঘ্রই মাবির এই স্কর্মের স্বীকৃতি মিলল । নিরাপদ ও সুবিধাজনক 

সমুদ্রপথগুপির মানচিত্র আকতে শ্তরু করবার নয় বখসর পর প্রেসিডেন্ট 

ফিলমোর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত বাণীতে মারির বিস্ময়কর 

কীতির কথ। উল্লেখ করেন। নিউইয়র্কের একদল জাহাজ ব্যবসায়ী বীমাকারী 
'আারির মহান কীন্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে তাকে কিছু রৌপ্য নির্থিত 
তজসপত্র ও ৫০০* ডলার উপহার দিলেন। ১৮৫৩ সালে কোলক্বিয়া 

বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানমূলক উক্টর অব ল উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেই 

বছরই তার 'লেনস ফর স্টীমারস ক্রপিং দি আটলার্টিক' (1.97095 ৫60: 
8092006158 0:0531138 0০ £১61806০) নামক গ্রস্থখানি প্রকাশিত হয়, 
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পরের বছর তাঁকে সম্মানিত করে তার নামানুসারে একটি জাহাজের নামকরণ 
করা হয়) মারির মানচিত্র ও নির্দেশ অনুসরণ করে ইংল্যাণ্ড থেকে 
অস্ট্রেলিয়ায় পৌছাতে ২৪০ দিনের বদলে ২, দ্দিন লাগছিল। খববটা? 
জানতে পেরে মারির কার্ধাবলীর প্রতি ইউরোপীয়দেরও দৃষ্টি আরুষ্ট হল। 

১৮৫৩ সালের ২৩শে আগস্ট ব্রাসেলসএ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন 

আহ্বান করা হয়েছিল। মারি এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র 
সরকারের প্রতিনিধিরূপে তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করেন । সঙ্চেবে৷ দিন 

ধরে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, হল্যাও, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, সুইডেন, 

পরৃ'গাল ও নরওয়ের বিজ্ঞানীরা সমুদ্র যাত্রার বিবিধ সমস্যাব্লী নিয়ে আলোচন। 

করেন। সমুদ্র ভ্রমণ তখন এক নৃতন অধ্যায়ে প্রবেশ করছিল। ধীরে ধারে 
পালের জাহাজের স্থান গ্রহণ করতে চলেছিল বাম্পচালিত জাহাজ। মারি 

সমবেত প্রতিনিধিদের জানালেন তাঁর সমুদ্রপথ, শোত ও বাযুপ্রবাহের মানচিত্র 
ও এইসব তথ্য সংগ্রহের জন্য মুক্রিত মানচিত্রের খসড়। সকল দেশের বাণিজ্য 

জাহাজ ও নৌবহবের জন্যই রচিত হয়েছে। সম্মেলনে স্থির হল যে. সকল 
দেশই সামুত্রিক ও আবহতত্ব সম্পকিত তথ্য সংগ্রহ করে চলবেন । যুদ্ধের সময়ও 

এসব তথ্য সযত্বে সংরক্ষিত হবে এবং এগুলিকে অতি পবিজ্র বস্ত মন করে এর 

ধ্বংস সাধনে বিরত থাকতে হবে। 

অন্যান্ত জাতিগুলি এই সম্মেলনের কার্ধাবলী পর্যবেক্ষণ করছিল ॥ 

সম্মেলনের শেষে স্পেন, অস্রিয়া, ব্রাজিল, প্রুশিয়া, চিলি, সাডিনিয়া, মুক্ত শহর 

হামবুর্গ ও ব্রেমেন, এবং মহামান্য পোপের অধিকারতুক্ত রাষ্ট্রসমূহ বৈজ্ঞানিক 
তথ্য সংগ্রহের এই বিরাট আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যোগদান করল। মাধির 

নির্দেশিত সমুদ্রপথসমূহ পৃথিবীর শতকরা পচানব্বইটি পণ্যবাহী বাণিজা-তরট 
ব্যবহার করছিল। মাবির প্রস্তাবিত সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহের নীতি পৃথিবীর 

প্রায় সমুদয় দেশ গ্রহণ করায়, প্রতিটি জাহাজই হয়ে দাড়াল এক একটি 
ভাসমান মানমনির। 

১৮৫৫ সালে নৌবাহিনীর নৈপুণ্য বুদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একট্রি 

আইন পাস করল। মারি যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল অব্জারভেটরীর কাজেই বহাল 

রইলেন। ছু বছর পর তাঁকে নৌবাহিনীর সক্রিয় কাজে নিযুক্ত করা হল॥ 
পরের বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাকে কমোডোরের উচ্চতর পদে উন্নীত 

করলেন। | | 
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নেভাল অবজারভেটরীর কাজে নিযুক্ত থাকা কালে মারি প্রতিষ্ঠানটির 

'জ্যেতিবিজ্ঞান সম্পফ্িত কাজের উন্নতি সাধনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে 

দিয়ে অর্থসাহাধা মঞ্জুর করাতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু তার খ্যাতি প্রধানতঃ 

সমুদ্র বিজ্ঞানে তার বিরাট অবদানের জন্যই | সমুদ্র বিজ্ঞানে তিনি “বিভিন্ন 
সমুদ্রবক্ষে নিরাপদে যাতায়তের পথ প্রদর্শক”্রূপে খ্যাত। আটলান্টিক 
মহাসাগরে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের তার স্থাপনের ব্যাপারে তিনি যে 

সাহায্য করে'ছলেন তার জন্য আরও কিছু পরিমাণ খ্াতি তার প্রাপ্য । 

জাহাজের কাণ্তেনদের মারি যখন সমুদ্র বাযুপ্রবাহ ও সমূদ্র-শ্নোতের তথ্য, 

গ্রহের জন্ত খসড়া মানচিত্র দিতেন, তখন তাদের সমুদ্রের তলদেশ থেকে 

আগত শব্ধ পরীক্ষা করারও নির্দেশ দিতেন। এই তথ্য জানবার তার 

প্রয়োজন হয়েছিল, সমুদ্রের তলদেশের তৃ-বিবরণীর মানচিত্র অঙ্কনের জন্য । 

এই সব তত্বের উপর ভিত্তি করে মারি ১৮৫২ সালে উত্তর আটলাট্টিক সমুদ্রের 

তলদেশের ভূ-বিবরণীর পরিচয়স্থচক একটি মানচিত্র জাকেন। এই মানচিত্রে 
দেখা গেল ৩৯ অক্ষাংশ বরাবর নিউফাউগ্ুল্যাণ্ড থেকে আয়র্ল্যাণ্ড পর্বস্ত 

সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে মালভূমির মত স্থুউচ্চ খানিকটা স্থান। এই স্বানটির 
নাম দিয়েছিলেন মারি “টেলিগ্রাফ মালভূমি । ইউরোপ ও আমেরিকা এই 

দুই মহাদেশের মধ্যে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের কাজে এই স্থানটি ব্যবহার 

করা যেতে পারে। সমুদ্রতলস্থ এই মালভূমিতে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন 

করতে পারলে তার সাহায্যে আমেরিকা ও ইউরোপের টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা 

যুক্ত করা যাবে। এমনিভাবে শেষে সমস্ত সমুদ্রগর্ভে টেলিগ্রাফ তার স্থাপন 

করে কয়েক যিনিটের মধোই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে 

তারবাতা আদান-প্রদান করা চলবে । 

উত্তর আটলান্টিক সাগরবক্ষে যার! টেলিগ্রাফের তার স্থাপনের ভার 

নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম পাইরাস ডব্লিউ. ফিল্ড । ইনি মাৰি 

ব্ণিত “টেলিগ্রাফ মাঁলভূমির” কথা শুনেছিলেন। দুজনের মধ্যে ১৮৫৩ সাল 

থেকে আটলান্টিক বক্ষে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের পরিকল্পন1 নিয়ে পত্রালাপ 

চলছিল। ফিল্ড বহুবার মারির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। ১৮৫৭ সালে 

ও ১৮৫৮ সালে ছুবাব যখন আটলান্টিক বক্ষে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের প্রয়াস 

ব্যর্থ হয় তখনও উভয়ে পরম্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বক্ষা করে চলতেন। 
জআটলার্টিক সাগরবক্ষে যে অতি শীদ্রই টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করা! যাকে 
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মারির এ বিশ্বাস কখনও শিথিল হয়নি। ১৮৬৬ সালে উত্তর আটলান্টিক 

সাগরবক্ষে স্থাপিত টেলিগ্রাফ তারযোগে যখন প্রথম বার্তা প্রেরিত হয়, তখন 

ফিল্ড অকুষ্ঠিত চিত্তে মারির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার খণ স্বীকার করলেন? 

মারি তীর প্রদত্ত পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য কোনও মজুরী পাননি। এই 
আটলান্টিক টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের সঙ্গে তার নাম জড়িত করার অনুমতি 

দেবার জন্ত তাকে ৫**০ ডলার দিতে চাওয়া হয়েছিল। মারি এই অর্থ 

গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। - 

জাতির জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্তা সমাধানে বিজ্ঞানীদের 

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু 

গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মাঝে বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকা সমীচীন 

নয়__যেসব বিজ্ঞানী এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন মারি তাদের অন্যতম । 

১৮০৮ সালে সংবিধানের অনুশাসন বলে এদেশে আফ্রিকাবাসী নিগ্রো দাস 

শ্রমিক ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানী বে-আইনী ঘোষণা কর! হয়েছিল। 

তা সত্বেও অবৈধ এই কারবার চলছিল। ক্রীতদাসদের সন্তান-সন্ততি জন্মে 

কষ্ণঙ্গ শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল। তুলার বীজ ছাড়াবার যষ্্র আবিষ্কৃত 

হবার পর তুলার চাষে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছিল। তুলাই হয়ে দীড়িয়েছিল 
অর্থপ্রস্থ সমুদয় কৃষিজাত পণ্যের শীর্ষস্থানীয় । তুলার চাষের জন্য প্রচুর দাস 

শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হতে লাগল । দাস প্রথ৷ তাই যুক্তরাষ্ট্রে শক্ত খুটি 

গাড়ল। দাস প্রথার উচ্ছেদের জন্য এবং নিগ্রো কতদাসদের আফ্রিকার 

লাইবেরিয়াতে ফেরৎ পাঠানোর জন্য ১৮১৭ সালে আমেরিকান কলোনিজেসন। 

সোসায়িটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু এইভাবে দ্বাসপ্রথার 

উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। কারণ মালিকদের কাছ থেকে ক্রীতদাস কিনে' 

জাহাজে ভাড়া দিয়ে তাদের আফ্রিকায় পাঠান ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া 
আর একটি কারণ হল নিগ্রোর্দের উচ্চ জন্ম হার। ১৮৪৯ সালে টেনেসির' 

মেমফিসে চৌদ্দটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন বসল। ম্যাথু মারি, 
এই লশ্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । তিনি প্রস্তাব করেছিলেন 

যে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য যে সব ক্রীতদাস আমদানী করা হবে, 

তাদের ব্রাজিলের বন্দরে জাহাজ থেকে নাবান ছোক। তিনি আশা 

করেছিলেন এই উপায় অবলম্বন করলে যুক্তবাষ্ট্র থেকে চিরতরে দাস প্রথা দুরু 

কলা ঘাবে। এই সম্মেলনে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমাজন: নদীকে 
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মব দেশের জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত কর] হোক এবং এর ছুই উর্বর তীর 

ভূমিতে আমেরিকার নিগ্রোদের বসতি স্থাপন করানো হোক । 

কিন্তু যে ব্যবহার ছার] দক্ষিণাঞ্চল থেকে দাস প্রথ দূর করা যায়, আবার 

সেই সঙ্গে দক্ষিণীর! দাপ প্রথার সুবিধাও ভোগ করতে পারে--এমনি 

স্ববিরোধী প্রয়াসের কোন ফল হল না। নয় মাস বিতর্কের শেষে, মারির এই 

বন্তৃতার অল্পকাল পরই, ১৮৫০ সালের আপস চুক্তি গৃহীত হয়। 

ক্যালিফোনিয়! দাস প্রথামুক্ত রাজ্রূপে সংগঠিত হল। পলাতক ক্রীতদাসদের 
কঠোর শান্তি দেবার জন্য ফিউজিটিভ স্পেভ ল( পলাতক ক্রীতদাস সংক্রাস্ত 

আইন ) পাস হল। দাস প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলনের ঢেউ 

উঠেছিল, পরবতী চার বছরে তা অনেকটা থিতিয়ে এল যেন। কিছুটা! 

প্রীতির ভাব দেখ! দিল দাস প্রথা বিরোধী ও সমর্থক দুই পক্ষের মাঝে। 

কিন্তু ক্যানজাস নেব্রাস্কা আইনের সমর্থন করে সিনেটর স্টেফেন এ. ভগলাস 

যখন কার্ধতঃ ১৮২০ সালের মিজুরি আপস চুক্তি বাতিল করে দেন, তখন 
দক্ষিণাঞ্চলে পুনরায় অসস্তোষ বহ্ছি ধুমায়িত হয়ে উঠল। ১৮২* সালের এই 

আপস চুক্তিই ত্রিশ বছর ধরে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধো শক্তি সাম্য রক্ষা 
করে এসেছিল। এই ক্যানজাস-নেত্রানকো৷ আইন অনুসারে ক্রীত লু্িয়ান 

অঞ্চলের ৩৬৩০" মিঃ উত্তরের সমুদয় ভূমি ক্যান্জাস নেব্রাস্কা, এই অংশে 
বিভক্ত করা হয়েছিল। এই ছুই অঞ্চলের অধিবাসীর যুক্তবাষ্টে যোগদান করার 

জন্য আবেদন করার আগে নিজ নিজ দেশে দাস প্রথা চালু রাখা না রাখা সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই আইনের ফলে নতুন করে বিবাদ-বিসম্বাদ শুর 

হল, ক্যান্জাসে রক্তাক্ত ঘটন1 ঘটল এবং সমগ্র দাস প্রথার প্রশ্নটি অতি তীব্র 

ও জ্বলস্ত আকার ধারণ করল। এই বছরই ১৮৫২ সালে রিপাবলিকান 

পার্টি প্রতিষঠিত হল। এই দল হোমস্টেড আকট, (পশ্চিমাঞ্চলে 
বসবাসকামীদের বিনা মূল্যে জমি দানের প্রস্তাব করা হয় এই আইনে ) ও 

আমেরিকায় পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত বরাবর আস্তর্মহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের 

পক্ষপাতী ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের বাজ্যগুলি হুমকি দিতে লাগল, 

রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থা জন ফ্রেমোন্ট নির্বাচিত হলে, তারা 

ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষাবেন। পেনসিলভানিয়ার জেমন বুকানন 
অবশ্য শেষ পর্যস্ত ১৮৫৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। 

পরের চার বছর খুব অশাস্তিতে কাটল। ডেমোক্রািক পার্টিতে ভাঙ্গন 
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দেখা দিল। ১৮৬০ সালের ওরা নভেম্বর রিপাবলিকান দলের প্রার্থী আব্রাহাম 

লিঙ্কন শ্রেসিভেন্ট নির্বাচিত হুলেন। ছয় সপ্তাহ পর দক্ষিণ ক্যারোলাইন! 

অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ত্রীয় ইউনিয়ন পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হল। মারি 

দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী । অঙ্গরাজ্য সমূহের বিশেষ অধিকারের দ্াব তিনি 

সমর্থন করতেন। তা সত্বেও তিনি আমেরিকার যুক্তরাস্ত্রীয় ইউনিয়ন ভেঙ্গে 

দেবার বিরোধী ছিলেন। সীমাস্তবতী অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারের নিকট তিনি 

জরুরী চিঠি পাঠালেন, যুক্তরাষ্্রীয় ইউনিয়ন যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্য 

ক্রুত যথোপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করতে । ১৮৬১ সালের ১লা ফেব্রুরারী 

নাগাদ আরও ছয়টি অঙ্গরাজা দক্ষিণ ক্যারোলাইনার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি 

নতুন রাষ্ট্রমণ্ডলী (কনফেডারেসী) গঠন করল । এই কনফেডারেসীর প্রেমিভেণ্ট 

নির্বাচিত হলেন জেফারসন ডেভিস। ইউনিয়ন রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে 

আর একবার শেষ চেষ্টা করলেন মারি । ভাঞ্জিনিয়া, টেনেসি এবং কেনটাকি 

সীমান্তবর্তী এই অঙ্গ রাজ্যগুলিকে তিনি ইউনিয়নের অস্তভূক্ত থেকে উত্তর 

ও দক্ষিণী বাষ্ট্রগুলির বিরোধ মীমাংসায় সালিমি করতে অনুরোধ জানালেন । 

৪ঠ1 নভেম্বর আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্টের কার্ষভার গ্রহণ করলেন। মারি 

লিখলেন, “এখন আমার কর্তব্য কি তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম । প্রতি 

ব্যক্তিকেই তার নিজ নিজ রাজ্যের অন্ুশ্থত নীতি সমর্থন করতে হবে। 

উত্তর ও দক্ষিণ এই পক্ষের মধ্যে যদি যুদ্ধ না বাধে তা হলে, এখন আমাদের 

ইউনিয়ন পরিত্যাগকারী রাজাগুলির পুনসংষোজনের জন্য আন্দোলন করতে 

হবে। ১৮৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচন এই সংযোজনের দাবীর ভিত্তিতে 

চালাতে হবে, ইউনিয়ন ত্যাগকারী রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং 

আরও এক স্থখী, বৃহৎ ও গৌরবময় জাতি গড়ে তুলতে হবে ।” 

গৃহযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করতে অতি দ্রুত অপ্রতিরোধ্য ঘটনাসমূহ ঘটে 
চলেছিল। ১২ই এপ্রিল চার্লস্টন বন্দরের ফোর্ট সামটারের উপর দক্ষিণীরা 

আক্রমণ চালাল। তিনদিন পর লিঙ্বন ৭৫০০০ সেনার একটি রাষ্থ্রীয় বাহিনী 

গঠনের আবেদন জানালেন । সতেরোই ভাজিনিয়। রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে 

আইন পাস করে যুক্তরাস্ত্রীয় ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হবার প্রস্তাব গৃহীত 

হয়। মারি শেষ মুহুর্ত পর্বস্ত; আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, ইউনিয়ন অক্ষুণ্ন 

রাখবার। কিন্তু নিজের রাজ্য ভাজিনিয়! ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন রাজ্যসমূহের 
কনফেডারেীতে যোগ দেওয়ায় তার আর করবার কিছু রইল না। ২০শে 
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"এপ্রিল তিনি আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করে নেভাল 

'অবজারভেটরীর কাজে ইস্তফা দিয়ে অবিলম্বে দক্ষিণী কনফেডাবেসী সরকারের 

কাজে যোগ দিতে ছুটলেন রিচমণ্ডে। রিচমণ্ড তখন কনফেডারেসীর রাজধানী । 

তার দুই পুত্র, রিচার্ড ও জন কনফেডারেসীর স্থল বাহিনীতে যোগ দিলেন। 

১০ই জুন, মারিকে কনফেডারেসীর ছোট একটি নৌবাহিনীর অধিনায়ক 

নিযুক্ত করা হল। দক্ষিণীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে নৌবল ছিল না। উত্তরীর! 

মতলব করেছিলেন নৌ-অবরোধেব দ্বারা দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য দেশের 

যোগাযোগ ছিন্ন করে এবং মিসিসিপি নদীতে নৌচলাচল নিজেদের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে তার দক্ষিণী রাষ্ট্রজোটকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দেবেন। 

মাৰি বুঝতে পেরেছিলেন, অপ্রতুল নৌবল নিয়ে দক্ষিণের পক্ষে উত্তপীদের 
এই পরিকল্পন! বানচাল করা সম্ভব নয়। একমাত্র উত্তরীদের যুদ্ধ জাহাজগুলি 

ধ্বংস করতে পারলেই ওদের পরিকল্পনা বার্থ করা যেতে পারে। নৰ 

উদ্ভাবিত বৈছ্যাতিক টর্পেডোর সাহাযো তিনি উত্তরীদের যুদ্ধ জাহাজগুলি 

ধ্বংস করবার মতলব আটলেন। ববাট ফুলটন ও সামুয়েল কোন্ট, এর! 

দুজনেই ইতিপূর্বে বৈছযাতিক মাইন নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু 
আমেরিকানদের মধ্যে মারিই প্রথম বিদ্যুত চালিত উন্নততর জলনিখজ্জিত 

টর্পেডো নির্াণ করেছিলেন এবং এই নতুন অস্তরটি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ 

করেছিলেন। এই নতুন বিছ্বাৎচালিত টর্পেডোর কার্ধোপযোগিতার পরীক্ষা 
প্রদর্শনের পর দক্ষিণী রাষ্র্মগুলীর সরকার এই টর্পেডে নিষীণের জন্য মারিকে 

৫০০০০ ডলার অর্থ সাহায্য মগ্ুুরী করেছিলেন। এ সম্বন্ধে মারি পরে 

লিখেছিলেন "এই ষে জাহাজী লোকজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় টর্পেডো নিক্ষেপে 

উড়িয়ে দেওয়া, আমি এতে কোনও গৌরব দেখি না। আমি চেষ্টা 
করব বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার কবে, তাদের সলিল সমাধি রোধ 

করতে । উত্তরীরা মারির আবিষ্কৃত এই বৈদ্যুতিক মাইনকে এমনি ভয় 

করত যে হয়াহ্কী যুদ্ধ জাহাজ ১৮৬৪ সালের আগে জেমস নদী ধরে রিচমপ্ডে 

পৌছানোর চেষ্টা করেনি। 

উত্তরাঞ্চলের এক শ্রেণীর তোষণ নীতিবাদী ব্যক্তি গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা 
করতেন। কারণ যুদ্ধ ব্যবসাবাণিজ্যের বিষ্ন স্থষ্টি করেছিল। দক্ষিণীরা শুধু 

এই উত্তরী তোষণ নীতিবাদিদের সাহায্যেই যুদ্ধ জয়ের আশা করতেন না, 
তারা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যেরও ভরসা রাখতেন । তারা ভেবেছিলেন, 
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ইংল্যাও্ড ও ফ্রান্স তাদের উত্তরীদের নৌ-অবরোধ ভঙ্গ করতে সাহাধ্ায করবে ৮ 
এই আশা যখন ক্রমে ক্রমে মিথ্যা প্রমাণিত হল, দক্ষিণীরা বুঝতে পারলেন 
উত্তরীদের নৌ অবরোধ তাদের নিজেদেরই ভাঙ্গতে হবে নতুবা ধ্বংস অনিবার্ধ, 
তখন তারা মারির পরামর্শ অনুযায়ী বড় বড় কামান সংযুক্ত অসংখ্য ছোট 
ছোট গানবোট নির্মাণ করা স্থিল করলেন। এমনি একশতটি গানবোট, 
নির্মাণের তত্বাবধানের ভার দেওয়া! হল মারিকে । কিন্তু দক্ষিণীদের পক্ষে 
তখন গানবোট নির্মাণের লৌহ ও বাম্পীয় এঞ্জিন সংগ্রহ করা সহজ ছিল, 
না। গানবোট নির্মাণের পরিকল্পনা বেশী দূর অগ্রসর হবার আগেই তাদের 
মারিমাক নামে যুদ্ধ জাহাজটি ইউনিয়নের মনিটর জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। এই জাহাজটিকে মাৰি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন । 

আব্রাহাম লিঙ্কন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের বহু বিজ্ঞানীর সাহায্য 
নিয়েছিলেন। কৃষক ও কারিগরদের মাঝে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগবুদ্ধি 
ও প্রসার কল্পে, কংগ্রেস (যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ ) ১৮৬২ সালে মরিল ল্যাও্ড গ্রাণ্ট 

আযাক্ট পাস করেন। এই আইন অন্থসারে ইউনিয়ন অন্তভূক্ত প্রতিটি রাজ্যে 
স্বতন্ত্র ভাবে বা রাজ্য বিশ্ববি্ালয়গুলির সঙ্গে যুক্তভাবে কৃষি ও শিল্প কলেজ 

স্থাপনের জন্য, ৩৯০০০ একর সরকারী জমি পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা হল। 
এই বছরের গোড়ার দ্রিকে লিঙ্কন আর একটি আইন পাস করেন। তাতে, 
একটি নতুন সরকারী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমানে এই বিভাগটি ফেডারেল 
ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ) নামে পরিচিত। 

কৃষিশিল্প কলেজ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জমি দান করাতে এমনি থে 

সব কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিখ্যাত মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউটুস 

অব টেকনলজি একটি। গৃহযুদ্ধের দরুন ১৮৬৫ সালের আগে অবশ্য এই 
কলেজটি চালু করা সম্ভব হয়নি। 

এই সংকট কালেই অবশ্য, ফেডারেল সরকারের (যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
সরকার ) উদ্যোগে আরও একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই 
সময় কংগ্রেস একটি আইন পাস করে ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স (জাতীয় 
বিজ্ঞান পরিষদ ) প্রতিষ্ঠা করেন। আইনে লিখিত নির্দেশ অন্কমারে এই 
পরিষদকে “সরকার অহ্থরোধ.জানালেই, শিল্প বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে, 
গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা কার্য চালাতে হবে।” তাছাড়া বিজ্ঞানীদের 
উৎসাহিত করার জন্ত এই পরিষদ মৌলিক গবেষণাকারীদের বৈশিষ্ট্স্থচ ক 
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উপাধিও প্রদান করবেন। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনও বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরীর 

বৈজ্ঞানিক কার্ধাবলী ও স্ুপরামর্শের উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। 

যুদ্ধজয়ে সাহায্য করবে এমনি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও কল- 

কৌশলের পরিকল্পনা এসেছিল প্রেসিডেণ্ট লিক্কনের কাছে। তিনি এগুলির 
মধ্য থেকে সম্ভবপর ও কার্যকরী পরিকল্পনাগুলি বাছাই করার ভার দিয়েছিলেন 

জোসেফ হেনরির উপর । প্রেমিডেণ্টকে প্রায়ই দেখা যেত স্মিথলোনিয়ান 

ইনস্টিটিউসনে এসে হেনরির মিগনালিং সম্পর্কিত পরীক্ষা ও গবেষণার কাজ 

পর্যবেক্ষণ করতে । 

নতুন দেশ আমেরিকা, কিভাবে গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে, কৌতুহলী হয়ে তা 
দেখতে এসেছিলেন ইউরোপের সামরিক পর্যবেক্ষকগণ | এদের মধ্যে ছিলেন, 

জেপলিনও। এর! আমেরিকার মেনাবাহিনীতে বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্মিত 

যুদ্ধ পরিচালনায় নানা ধরনের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখে বিস্মিত 

হয়েছিলেন । এরা এই যুদ্ধে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম, বৈদ্যুতিক মাইন, শত্রুর 

এলেকা পর্যবেক্ষণকারী বেলুন, স্বয়ংক্রিয় ক্ষুদ্র যুদ্ধান্ত্, ব্রাডির আদি 

ফীন্ডফটো গ্রাফী, বায়ুশুন্ত টিনে পোরা এবং ঘনীরুত খাদ্য এবং অবেদনিক 
ব্যবস্ৃত হতে দেখেছিলেন। এই সব ফন্ত্রপাতি ও কলকৌশল ব্যবহৃত 
হওয়ায়, উত্তরীদের সেনাবাহিনী আমেরিকার বিজ্ঞানের কাছ থেকে পৃথিবীর 

তৎকালীন যে কোনও দেশের বিজ্ঞানের অনুরূপ সাহাষ্য লাভ করেছিলেন । 

যারা দক্ষিণের কনফেডারেসী পরিচালন করছিলেন তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 

এসেছিলেন মারি। তাই এখানকার কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করে 

তিনি হতাশ হয়েছিলেন। রিচমণ্ডের এনকোয়ারার নামে একখানি সাময়িক 

পত্রিকায় তিনি কনফেডারেসী সরকারের বিরুদ্ধে অপচয়, অক্ষমতা ও 

আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির অভিযোগ এনে ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ 

লিখলেন। এতে তীর ভর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ ত্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে দূরে সরিয়ে 
দ্রেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর উপর আর্দশ হল, উত্তরীদদের নৌ অবরোধ 
ব্যহ ভেদ করে তার নিজ রণতরী নিয়ে ইংলগ্ডে যাবার । এখানে 

তিনি দক্ষিণী নৌবহরের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাজনরগ্রাম' 
কিনবেন, এবং জেফারপন ডেভিসের সভাপতিত্বে পরিচালিত দক্ষিণী 

কনফেভাবেসীত্ব সপক্ষে ইংলণ্ডে জনসমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। মারি 

ছু বছর ইংলগ্ডে ছিলেন। আমেরিকায় ফেএবার জন্ত ষখন তৈরি হলেন» 
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তথন গৃহযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে । এর কিছুকাল পরই আততায়ীর গুলিতে 

,প্রেসিভেণ্ট লিঙ্কন নিহত হলেন। 

মারির বন্ধুগণ তাঁকে এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে নিষেধ করেন। 

ইউনিয়ন সরকার যুদ্ধ জয়ের পর সাধারণভাবে ঘোষণা করে দক্ষিণী 

সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনেতাদের অপরাধ ক্ষমা] করেছিলেন। মারির এই বন্ধুগণ 

কিন্তু তাকে সতর্ক করে দিয়ে জানালেন যে, কনফেডাবেসনপন্থী যে সব 

ব্যক্তি, কনফেডারেশনের পক্ষে বিদেশে সহায়তামুলক কাজ করেছেন, তারা 

ইউনিয়ন সরকারের ঘোষিত এই বাজক্ষমার সুবিধা পাবেন না। তিনি 

তাই হাভান! অভিমুখে যাত্রা কপলেন 'এবং অন্ষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন 

সরকারের নিকট আত্মসমর্পণের লিপি প্রেরণ করে মেকমিকো সিটিতে চলে 

এলেন। পরাজিত দক্ষিণী কনফেডাবেসীর বু অফিলার ও সৈনিক যে 

ইউনিয়ন সরকারের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন সেই সরকারের অধীনে 

আর ফিরে যেতে চাইলেন না। মাি এই সব লোকেদের জন্য একটি নতুন 
উপানবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ভেবে দেখলেন, 

মেকমিকোই এমন একটি উপনিবেশের পক্ষে আদর্শ স্থান হবে। কারণ 

এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। এখানকার বনু অঞ্চলের আবহাওয়াই 

দক্ষিণীদের মনোমত হবে। 

মারি পরিকল্পনাটি অন্ত্িয়ার আর্চ ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানের নিকট 

আলোচনার জন্য উত্থাপন করলেন । এই ম্যাক্মিমিলিয়ানকে, ফরাসী সআট 

তৃতীয় নেপপিয়ন ১৮৬৪ সালে অধিকৃত মেক্সিকোর শাননকরা নিযুক্ত 
করেন। ফরাসী সম্রাটের ক্রীড়নক এই ব্যক্তি মারির পরিকল্পনায় মুগ্ধ হলেন । 

১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মামে একটি ঘোষণার দ্বারা তিনি জানালেন যে, 

মেকৃপিকোর দ্বার সকল দেশের অধিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত । মারি বাধষিক 
৫০০০ ডলার বেতনে অভিব।সন মহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। এই অভিবাসন 

প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য তাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হল। অর্থাভাবে 

যে সব অতিবাসক এই নতুন উপনিবেশে আসতে পারছিলেন না, মারি 

অবিলম্বে তাদের জাহাজ ভাড়া দিয়ে মেক্সিকোতে আনবার ব্যবস্থা! করলেন । 

প্রতি অবিবাহিত ব্যক্তি এখানে ১৬০ একর সরকারী জমি পাবেন। 

বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা] সপরিবারে আসবেন তাদের দেওয়! হবে এর 

ছিগুণ পরিমাণ জমি। অভিবাসীদের যাদের হাতে পয়সা! ছিল, তাদের একর 
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প্রতি এক ডলার মূল্যে চাষের জমি কেনার স্থযোগ দেওয়া হল ও বিরাট চাষ 

আবাদের জমির মালিকদের বসবাসের উপযোগী খামারবাড়ী ( হাসিয়েণ্ডে )-ও 

দেওয়ার বাবস্থা হল। 

মারি প্রভাবশালী দক্সিণীদের তার এই প্রকল্পে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ 

জানিয়ে চিঠি দিলেন । সম্তাব্য অভিবাসীদের আশ্বাস দিলেন “যখন অভিবাসীরা 
এই জমির দাম দেবেন, ততদিনে এই জমির দাম একর প্রতি ২০, ৩*, এমন 

কি ১০০ ডলার হয়ে দাডাবে। কারণ এই সব জমিতে পৃথিবীর যাবতীয় শস্য 

উৎপন্ন হয়, এবং প্রায় সারাবৎসরই ফলল পাওয়া যায়।, বিলুপ্ত দক্ষিণাঞ্চলের 
সেনাবাহিনীর শত শত সৈনিক ইউনিয়ন সরকারের শাসন মুক্ত দেশে ছুটে 

এল নতুন বসতি স্থাপনের আশায়। দক্ষিণীদের অধিকাংশই এই নতুন 
উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পন। সন্দেহ ও অবিশ্বামের চোখে দেখতে লাগলেন ।' 

এ দেশপ্রেমীর কাজ নয়, বললেন তার । দক্ষিণী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ 

কালে সেনাদলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল লী। তাঁকে যখন এই 

প্রকল্পে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়, তিনি সরোষে এতে ষোগ দিতে 

অস্বীকার করেন। 

উপনিবেশ স্থাপনের প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি প্রবতিত হবার 

পর মারি ইংল্যাণ্ডে গেলেন। ইচ্ছা ছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই মেক্মিকো 

ফিরে যাবেন । মারি মেক্সিকো মান মন্দিরের ডাইরেকটর নিযুক্ত 

হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে এই মান মন্দিরের জন্য কিছু বজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 

কেনবার দরকার ছিল। আরও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল 

দেশের আবহুমগ্ডল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার যে সংকল্প তিনি করেছিলেন সেই 

কাজের জন্য । মারি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তার পরিবারস্থ লোকজনের সঙ্গে মিলিত 

হবার অল্প কিছুকাল পরেই সম্রাট ম্যাকৃসিমিলিয়ান ও সম্রাজ্ঞী কারলোটার 

বিরুদ্ধে অস্্ীয়ায় বিদ্রোহ দেখা দ্িল। বিদ্রোহীরা সত্রাটকে সিংহাসন চ্যুত 

করল। সম্রাট রাজ্য হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মারির উপনিবেশ স্থাপনের 

পরিকল্পাও বানচাল হয়ে গেল। নিজের স্বদেশ বলতে মারির আর কোন 

কিছুই রইল ন1। পরিবার প্রতিপালনের জন্য বক্তৃতা দিতে লাগলেন, ফ্রান্স, 

সুইডেন, হুল্যাণ্ডের নৌবাহিণীর প্রতিনিধিদের বৈছাতিক টর্পেভোর ব্যবহার, 
শিক্ষণ! দিলেন এবং নিউইয়র্কের একটি পুস্তক প্রকাশনালয়ের জন্য প্রাথমিক: 

ভূগোলের কয়েকথানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেন । 
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১৮৬৬ সালের প্রথম দিকে লগ্নে তার সম্মানার্থে একটি বৈকালিক ভোজ 

সভার আয়োজন করা হয়। এই তোঞ্জ সভায় জন টিগাল ও অন্যান্য বিখ্যাত 

বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিও ও নৌবল সম্পন্ন 

দেশগুলির মঙ্গলার্থে নিঃস্বার্থ বিজ্ঞান সেবার জন্য তাকে ১৫০০* ডলার উপহার 

দেওয়া! হল। এর কিছুকাল পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধের তিক্ততা যি লয়ে 

আসতে শুরু করলে, ইউনিয়ন রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রাক্তন বিদ্রোহীদের 

সকলকেই ক্ষমা করবার প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলতে 

লাগল। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে লেকসিংটনে ভা্জিনিয়! মিলিটারী ইনসটিটিউটে 
আবহবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য মারিকে আমন্ত্রণ জানান হল। মারি 

তৎক্ষণাৎ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং ১৮৬৪ সালের গ্রীন্মকালে যুক্তরাষ্ট্রে 

ফিরে এলেন। 

আবহুবিজ্ঞান, আবহাওয়ার পৃূবাভাষ নির্ধারণ সম্পকিত বিষয়টির প্রতি 

কিছুকাল ধরে মারির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। আবহবিজ্ঞানে আরও 

গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। আবহবিজ্ঞান শিক্ষ 

দিয়ে এবং আবহবিজ্ঞান সম্পর্কে তার এই মতবাদ প্রচার করে তার জীবনের 

শেষ চার বছর কাটে। তিনি কৃষক ও কৃষিজীবী সম্প্রীয়ের নিকট তার 

আবহাওয়] সম্পরঞ্চিত গবেষণার কাজে আবহুতথ্য সরবরাহ করে তাকে 

সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আবহ অফিস স্থাপনের জন্য তিনি 

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট অর্থ মঞ্জুরীর আবেদনও জানিয়েছিলেন । 

আবহ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি আস্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের জন্য 

আন্দোলন ও করেছিলেন তিনি । এমনি একটি সম্মেলন শেষ পর্যস্ত ১৮৭৩ সালে 

ভিয়েনাতে আহৃত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। 
১৮৭২ সালের ২৩শে অক্টোবর সেপ্ট লুই থেকে পূর্ব ব্যবস্থা মত একটি 

বক্তৃতা দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে বললেন, “মরবার 

জন্য আমি বাডী এসেছি”। ১৮৭৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান। 

ভাজিনিয়ার রিচমণ্ড শহরে তাঁকে সমাধিস্থ করা! হয়। ভাঞ্জিনিয়ার গোসেন 

গিরিবর্মের নিকটবর্তী মারিনদী, ভাজিনিয়ার লিকসিংটন থেকে গোসেন পর্ধস্ত 
বিভ্ভৃত মারি হাইওয়ে, (মারি রাজপথ ) ব্রাজিলের নিকটবতা মাগি আগ্নেয়- 

গিরি, এবং তার সন্মানার্থে ভাঞ্জিনিয়ার রিচ্নগড শহরে নির্সিত বিশাল স্বৃতিমৌধ 

মারির নামের স্বৃতিচিহ্ন বহন করছে। 
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ইউরোপও বিজ্ঞানে মারির বিরাট অবদানের কথা জানত। কেমব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানমূলক “ডকটর অব ল” উপাধিতে ভূষিত করে বিজ্ঞানে 
তার মহান অবদানের স্বীকৃতি দেন । এই উপাধি পত্রে বল! হয়েছিল, “মারি বাযু- 

প্রবাহ, আবহাওয়া, সাগর মহাসাগর শআ্োতের গতি প্রকৃতি সধত্ব পর্যবেক্ষণের 

দ্বার জ্ঞান রাজ্যের নতুন সম্পদ আহরণ করেছিলেন। এই জ্ঞান তিনি 
মানচিত্রে ও একটি পুস্তকে স্থসন্বন্ধ করেছিলেন-_শানচিত্রগুলি আজ পৃথিবীর 
সব সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক গাই ব্যবহার করে থাকে-_পুস্তকখানি লেখকের 

স্থষশ পৃথিবীর সর্বত্র বহন করে নিয়ে গেছে ।, 

এই ভাবে, এক কথায়, সমগ্র বিজ্ঞান জগতে একজন আমেরিকাবাসীর 

বিপুল অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা! কর! হয়েছে। ওপন্তামিক ভিসেন্টি ব্লাসকো 

ইরানেজ তার “মেয়ার নোসট্রাম' নামে পুস্তকে, মাবির উল্লিখিত পুস্তক- 

খানিকে, নাবিকদের বাইবেল আখ্য। দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের 

হাইড্রোগ্রাফিক অফিস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক “পাইলট চার্টের” শীর্ষে একটি 

বাক্যে তার কীতি অমর হয়ে বয়েছে। এই চাটের উপবে এই বাক্যটি এখনও 

লিখিত রয়েছে ; “যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে লেফটেনাণ্ট রূপে কর্মরত থাক 
কালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ম্যাথু ফনটেন মারির গবেষণার 

ভিত্তিতে প্রচারিত ।” 



॥৯॥ 
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€ ১৮০৭-১৮৭৩ ) 

যুক্তরাষ্ট্রে ভারউইনবাদের প্রতিক্রিয়া 
বিভিন্ন ভাবে বিজ্ঞানের খবর সাধারণ মানুষ জানতে পারত। ক্রমবর্ধমান 

ংবাদপত্রগুলি ও নতুন স্থাপিত প্রদর্শশালাগ্ুলি জনসাধারণের মাঝে 

বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারে সাহায্য করছিল। বিজ্ঞানের সত্যিকারের গ্রদর্শশালা 

১৭৮৫ সালে চার্লস ডব্লিউ, পিল ফিলাডেলফিয়াতে স্থাপন করেন। এতে ছিল 

মাত্র গুটিকয়েক শামুক, পাথর, খড়কুটোয় ঠাসা পাখী ও জন্ত, নিউইয়র্কের 

অরেঞু কাউ্টির একটি কৃষি ক্ষেতে ১৭৯৯ সালে প্রান্ত অধুনালুপ্ত অতিকায় 

হস্তির প্রস্তরীতৃত কঙ্কাল ও অন্তান্য কতকগুলি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক বস্ত। এর 
পন আরও বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রদর্শশাল! নি়িত হতে লাগল। ভ্রাম্যমাণ 

বিজ্ঞানের খেলাওয়ালারা এবং বিখ্যাত অধাঁপকগণ দেশেএ সবত্র ব্যাপক ভাবে 

ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও জ্যোতি- 

ধিজ্ঞানের সাধারণ পরীক্ষা দেখাতেন। কৃষিক্ষেত্র, কারখানা ও খনি শ্রমিক, 

কৃষিকর্মী, দোকান ক্মচারী--এর বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা কেন্দ্রে, রবিবারের 

স্কুলে, গবাদি পণ্ড প্রদর্শনী ও গ্রাম্যমেলায় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা থেকে 

বিজ্ঞান সম্বদ্ধে জ্ঞান লাভ করতেন। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা দাবী 

ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। এই দাবী মেটাতে ইউরোপ থেকে বিখ্যাত 

বিজ্ঞানীদের পর্বস্ত ব্তৃত1 দেবার জন্য আমদানী করা হত। এমনি বক্তৃতা 

কেন্দ্রগুলির একটিতে, বস্টনের লোয়েল ইনসটিটিউটে, (স্থাপিত ১৮৩৯ লাল ) 

চুক্তি অনুযায়ী ব্ৃতা দিতে আসার ফলেই আমেরিকা স্ুইজারল্যাণ্ডের একজন, 
বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে নিজ দেশের নাগরিক রূপে লাভ করে ধন্য হল। এক 
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পুকুষ ধরে তিনি আমেরিকায় বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্রকপে কাজ করেন। 

এই বিজ্ঞানী প্রবরের নাম লুই আগাসিজ। 
১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে এদেশে আসার অল্পকাল পরই লুই 

আগাসিজ দেশে লিখে পাঠালেন, “আমেরিকাঁবাসীদের জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য 

লক্ষ্য করা যায় এখানকার প্রায়শঃ অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাগ্ালতে । এখানে 

বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃত। দেওয়া হয়। আমি বস্টন শহুরে উপস্থিত হবার 

অল্পকাল পরই আমাকে নিয়ে আস হয় একটি বক্তৃতা সভায়। এই সভায় 

তিন হাজার সাধারণ শ্রমিক, ফোরম্যান্, কেরানী ও এই ধরনের লোক 
উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্থবেশী। অতি সাধারণ শ্রমিকটির পরনেও 

পরিচ্ছন্ন শার্ট। একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে এদের এখানে ডেকে 

আন] হয়েছিল ।' তিনি আরও লিখেছিলেন, “পুরানো! ইউরোপের উচ্চ শিক্ষার 

ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আছে। কিন্তু 

আমেরিকার উচ্চ শিক্ষ। ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগের অভাব রয়েছে । অন্য 

দিকে আবার দেশের সমস্ত মানুষই সর্বজনীন শিক্ষ। ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে 

থাকেন। যে জিনিসটাও এদের মধ্যে অভাব রয়েছে তা এদের জ্ঞানলাভের 

আগ্রহ বা জ্ঞান নয়। এদের প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের উপযোগী অবসর ।, 

উনত্রিশ বছর বয়সেই ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে গণ্য হয়েও 

আগাসিজকে তখনও তার নিজের শক্তিমত্তা সবচেয়ে ভালভাবে কাজে 

লাগানোর স্থষোগ পাবার জন্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝতে হচ্ছিল। তাই 

তিনি আমেপিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 

চালাতে গিয়ে তিনি প্রচুর দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন । অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকগণ 
মাঝে মাঝে তাকে অর্থ সাহায্য করতেন। তা হলেও বেশ অর্থ কষ্টে তার দিন 

কাটত। 

আগাদিজ ভাবলেন, আমেরিকার প্রতিটি নাগরিকের দৃষ্টি অতীত নয়, 

ভবিষ্যত্যের দিকে ফেরান। এখানেই হয়ত বিজ্ঞান সাধন৷ করা হবে শ্রেয়। 
আগাসিজ যখন বস্টন শহরে এসে পৌছলেন, তখন তিনি আমেরিকার 

বিজ্ঞানীদ্দের নিকট মোটেই অপরিচিত নন । বিজ্ঞানী মহলে বিজ্ঞানে বিবিধ 

বিষয়ে তার গৌরবজনক অবদ্দানের কাহিনী এখানে যেন স্থবিছিত। খুব অল্প 
লোকই অবশ্ঠ তার বিজ্ঞানী জীবনের প্রতিষ্ঠালাভের সমগ্র কাহিনী জানতেন। 

হুইজারল্যাণ্ডের মটিয়ার্স গ্রামে তার জন্ম । খুব ছেলেবেলাতেই গাছপাল। ও 
১২ 
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পশুপাখী সম্বন্ধে আগাসিজের অসাধারণ কৌতুহল দেখা ঘেত। এ থেকেই 
তার মনে প্ররুতিবিজ্ঞানী হবার বাসনা জন্মায়। তার পিতা অবশ্য প্রকৃতি- 

বিজ্ঞানীর পেশায় কোন উজ্জল ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন না। তিনি ছেলেকে 

পরামর্শ দিলেন, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার এই কৌতুহল, ডাক্তারীর মত কোনও 
সম্মানজনক পেশা শিক্ষার কাজে লাগাতে। 

আগাসিজ তখন উজ্জল প্রাণবস্ত তরুণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার অসীম 

উৎসাহ, তীক্ষ অনুসন্ধিৎন্থ মন। এই সব গুণাবলী মিউনিক কলেজে তাকে 

টেনে নিয়ে এল বিজ্ঞানসেবী একদল তরুণের সংস্পর্শে । এদের মধ্যে ছিলেন 

কার্ল এফ তন মার্টিয়াস। একে বৈজ্ঞানিক তথ্যা্ুসন্ধানের অভিযানে ব্রাজিলে 

পাঠান হয়েছিল। এই অভিযান থেকে যে সব জীবজন্ত তরুলতার নমুনা তিনি 

সংগ্রহ করে আনেন তার মধ্যে ছিল আমাজন নদী থেকে সংগৃহীত প্রচুর 
মাছের নমুনা । এই নমুনাগুলি প্রণালীবদ্ধ করার সময় মার্টিয়াসের সহযোগী 

মারা ষান। মার্টিয়াস তার স্থলে আগাসিজকে তার সহকারী রূপে গ্রহণ 

করেন। আগাসিজের জীবনে দেখা দিল এক পরম সদ্বিক্ষণ। তখন তার 

বয়স মাত্র উনিশ বছর । 

পিতার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন আগাসিজ। তাকে জানিয়েছিলেন 

ডাক্তাগীই পড়বেন। তবু তিনি কিন্তু গবেষণার এই অপূর্ব স্থযোগ ছাড়লেন 

না| গোপনে স্থির করলেন দুই কাজ এক সঙ্গে চালাবেন। দিনে পড়বেন 

ডাক্তারী, রাতে মনোযোগ দেবেন মতন গবেষণায়। মত্ত পরীক্ষা ও 

গবেষণার কাজে গভীরভাবে আত্মনিবেশ করে তিনি অনুভব করলেন নীরস 

একঘেয়ে ডাক্তারের জীবনের চেয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের জীবনই তার বেশী 

ভাল লাগবে । 

১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে আগাসিজ প্রকৃতি বিজ্ঞানীর পেশা গ্রহণ সম্বন্ধে 

পিতার মতামত জানবার চেষ্টা করে অতি সতর্কতার সঙ্গে একখানি চিঠি 

লিখলেন। ধরুন যদ্দি পড়াশুনা চালাতে চালাতেই আমি একটা কাজের 

দ্বারা খ্যাতি অজন করতে পারি এবং সেই সঙ্গে যদি আমাদের মধ্যে এই 

বোঝাপড়া থাকে ষে পূর্ব অঙ্গীকার 'অনুষায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমি 
ডাক্তারী পাম করব; এরকম হলেও কি আপনি অন্ততঃ এক বছরের জনও 

আমাকে প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়তে এবং তারপর জীবতত্বের অধ্যাপকের পদ গ্র্ণণ 

করতে দেবেন না? আগাসিজের বাপ জানতেন যে আগাসিজ মার্টিয়ামের মৎস্য 
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গবেষণায় সাহায্য করছে । তিনি ভাবলেন আগাসিজ হয়ত পাঁময়িক কোনও 

গবেষণা নিয়ে মেতেছে । ছুদিন বাদে এ পাগলামি ছুটে যাবে। কাজেই কেন 
এ নিয়ে রাগ করা? লিখে পাঠালেন, “বিজ্ঞান সেবা হোক তোমার বেলুন । 

এই বেলুনে চড়ে স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু ডাক্তারী ও সার্জারী 

'যেন থাকে তোমার প্যারান্থট যার সাহায্যে ন্বপ্ন রাজ্য থেকে বাস্তবের মাটিতে 

ফিরে আসতে হবে 1? 

সেই বছরই, আগাসিজ, তার মত্ন্ত সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থের ( ল্যাটিন 

ভাষায় লেখা ) প্রথম খণ্ড শেষ করলেন । তখন তার একুশ বছর বয়ম। পরের 

বছর বের হল দ্বিতীয় খণ্ড। এই বছরই তিনি ব্যাভেরিয়ার এবল্যাংগেন 

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডিফিল উপাধি লাভ করলেন। এই গ্রস্থ দুখানির 

এক এক কপি তিনি বিখ্যাত ফরালী বিজ্ঞানী কুভিয়েকে পাঠালেন। তাকেই 

এই বইগুলি তিনি উত্পর্গ করেছিলেন । এই গ্রন্থ দুখানি প্রকাশিত হবার পর 

আগামিজ বাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ডাক্তারী পড়া চলতে 

লাগল, তার কারণ বাপকে কথা দ্রিয়েছিলেন ডাক্তারী পান করবেন । মিউনিক 

কলেজ থেকে -৮৩* সালে পেলেন ভাক্তার্ী ডিগ্রী । এই বছরেরই শেষের 
দিকে তিনি স্ইজারল্যাণ্ডে ফিরে এসে দেশে ডাক্তারী শুরু করে দ্িলেন। 

১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যাঞ্গিসে কলেরা মহামাপী আকারে 

দেখা দল। আগামিজ পাততাড়ি গুটিয়ে চললেন প্যারিসে, রোগ সম্বন্ধে 

গবেষণা চালাতে । এখানে দেখা হল মহাবিজ্ঞানী কুভিয়ের সঙ্গে। তিনি 
তখন খুব বুড়ো হয়েছেন। মাছের ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ 

লেখবার যে পরিকল্পনা ছিল তাএ তাও তিনি প্রায় পরিত্যাগ করতে মনস্থ করে 

বসেছেন। কুভিয়ে তার সমগ্র মাছের নমুনা আর সেই সম্পকিত নোট সমূহ 

আগাদিজের হাতে তুলে দ্িলেন। এই মাছের নমূনাগুলি তিনি পঞ্চাশ 

বছর ধরে সংগ্রহ করেছিলেন । গবেষণা সংক্রান্ত নোটগুলিও এই সময়ের 

মধ্যেই রচিত হয়েছিল। কুভিয়ে আগামিজকে জীবিকা নির্বাহের জন্ত কিছু 

টাক1 দিলেন। থাকবার জন্ত প্যারিসে জাড়িন ভেস্ প্র্যাণ্টস-এ তীর 

গবেষণাগারের এক অংশ ছেড়ে দিলেন। 

কুভিয়ের মৃত্যুর পর আশঙ্কা হল বুঝি আগামসিজের গবেষণার কাজ বন্ধ 
হুয়ে যাবে, তাকে দেশে ফিরে এসে ডাক্তারী শ্বরু করতে হবে। সৌভাগ্য- 
ক্রমে ঠিক এই সময়, বিজ্ঞানী হামবোল্ড একখান ১০** ফ্রান্কের হুগ্ডি 



১৬৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

পাঠালেন। তাতে তার পক্ষে প্রস্তরীভূত মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা চালিকে 
যাওয়া সম্ভব হল। হামবোল্ড তাকে ঘড়ি নির্মাতার্দের ছোট্ট গ্রাম নিউ: 

চ্যাটেলের কলেজে একটি অধ্যাপনার কাজও সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ॥ 

আগামিজ ইউরোপের আরও অনেক প্রদ্রশশালার কর্তৃপক্ষকে লিখলেন 
্রস্তরীভূত মৎস্য সম্বন্ধে আরও তথ্য পাঠাতে । নিউ চ্যাটেলে তার 

গবেষণাগারে নতুন নতুন সব তথ্য আসতে লাগল। তার এই গবেষণার 
ফলাফল [২০০1১০10195 501 195 7001950795 :09991195 নামে ১৮৩৩ সাল 

থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। সর্ব সমেত তিনি এক 
হাজারেরও অধিক মতস্য পরীক্ষা করেন । এই স্থবিখ্যাত গবেষণার জন্য তিনি 

আন্মর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং পরে “কুভিয়ে পুরস্কার লাভ 

কবেন। 

আমেরিকায় আসবার পূর্বে আরও একটি বিশিষ্ট অবদানের জন্য বিশেষজ্ঞ 

প্রকৃতি বিজ্ঞানীরূপে আগাসিজ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার বন্ধু 

জা দ্য কার্পেটিয়ার ুইজাবল্যাণ্ডের পার্বত্য উপত্যকা ও সমতল ভূমিতে মাঝে 
মাঝে ম্থণ উপলখণ্ড সমূহ ছড়ান দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। এই 

স্থবুৃহৎ উপলখগুগুলি জলম্মোত ঘর্ষণে মহুণ ও গোলাকৃতি_-এই উপতাকা ও 

সমতলভূমি অঞ্চলে এগুলির অবস্থিতি ভূতত্বের দিক দিয়ে. সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ ॥ 

কারণ এগুলি আশেপাশে ছড়ানো পাথরগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । 

এর অনেকগুলির আকৃতি এমনি বৃহৎ যে নদীক্োতের পক্ষে এদের এইসব 

অঞ্চলে বয়ে আনা! সম্ভব নয়। এসব স্থানে এইগুলি কিভাবে আন হল তা! 

সত্যিই রহস্তময়। কার্পেন্টিয়ার এর এক অদ্ভুত ব্যাখা দ্রিলেন। বললেন, 
হিমবাহ বা চলমান বিপুলকায় তুষার শ্োত এই সব স্থবুহৎ উপলখণ্ড বহু 

দুরবর্তী স্থান হতে এসব অঞ্চলে বয়ে এনেছে । 
এই মন্তবাদের অতি তীব্র বিরোধিতা দেখা দ্িল। এ নিয়ে যে পরম্পর- 

বিরোধী মতবাদের ঝড় উঠল সেই ঘূর্ণাবর্তে আগাসিজ ঝাপিয়ে পড়লেন। 
হিমবাহবাদ সত্য কিনা এ সম্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। চালান স্থির করলেন । 

১৮৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে শ্বরু করে পর পর আটটি গ্রীষ্মকাল তিনি 

সুইজাবল্যাণ্ডের আলপ-স্ পরত, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের পৰত ও উপত্যকায় 

অন্সন্ধান চালালেন। চলস্ত হছিমবাছের বড় বড় ফাটলের মাঝে পড়ে নিহত, 

হবার ভয় উপেক্ষা করে তিনি এগুলি পরীক্ষা করলেন। এজন্য তিনি 
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স্থইজারল্যাণ্ডের “নিয় আর' নামে এমনি একটি চলমান হিমবাছের তুষার স্ুপের 

উপর কুঠির নি্াণ করে কয়েক সপ্তাহ বাস করলেন। তুষার আ্োত বাহিত 
উপলখণ্ডের দাগ পরীক্ষা করলেন, তুষার শআোতবাহী কয়েক ডজন বিচিন্র 

ধরনের পাথর পরীক্ষা করলেন। হিমবাহের তাপমাত্রা ও চাপ সংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্রহ করলেন, নিজের সহকারীদের দিয়ে হিমক্ষেত্রের তরুলতা ও পশুপক্গীর 

বিবরণী সংগ্রহ ও পরীক্ষা করালেন। 

উপযুক্ত পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হলে আগামিজ ঘোষণ। 

করলেন, কার্পের্টিয়ারের মতবাদ শুধু সত্য নয়, হিমবাহের চলাচল আরও 
বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক। কার্পেন্টিয়ারের মতবাদ এদিক দিয়ে বেশী দুর অগ্রসর 

হয়নি। আগাসিজ বললেন, বস্তত হিমবাহের চলাচল ঘটেছে পৃথিবীব্যাপী। 

গবেষণার বলে তিনি নিঃসন্দেহ যে, তুষার স্তরোত একদ] উত্তর মেরু থেকে 

সমগ্র মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই তুষার শ্রোত পরে সরে যায়, 

রেখে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তুষার স্রোতবাহী বিভিন্ন ধরনের বস্ত ও উপল 

খণ্ড । এ এক অভিনব মতবাদ । তরুণ আগামিজের এই অদ্ভূত মতবাদ শুনে 

'তার বন্ধু লিওপোন্ড ভনবাক হাসি-ঠাট্টা করলেন। পুষ্টপোষক হামবোল্ড 

প্রস্ত বীভূত মৎস্য সংক্রান্ত গবেষণার কাজ শেষ না করে আগাদিজকে এমনি সব 
টিতত্ব সম্পকিত মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখে ছুঃখ প্রকাশ করলেন। 

কিন্ত আগাসিজের মতবাদ সমর্থন করার লোকেরও অভাব হল না। 

বাসস্থানের ছুই মাইলের মধ্যে হিমবাহের পলি দ্বার। স্ুষ্ট কতকগুলি অতি 

স্ন্দর প্রান্তিক রেখা, ব্রিটেনের বিখ্যাত তৃতত্ববিদ স্যার চার্লম লিয়েলকে দেখান 

হলে তিনি শেষ পাস্ত আগাসিজের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন । 
চার্লস ডারউইন এই মতবাদ সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। প্রুশিয়ার 

সম্রাট আগাদিজকে তার গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য এক হাজার ডলার 

পাঠিয়ে দিলেন। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হল আগাসিজের 7:0095 50:15 

£1801615 নামে গ্রন্থথানি। 

আগাদিজের মতবাদ যে বিপুল কৌতুহল স্থষ্টি করেছে ধারা বিজ্ঞান 'বষয়ক 

বক্তৃত৷ দেবার জন্য তাকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ করে আনছিলেন তার] সে 

কথা ভালভাবেই জানতেন। লোয়েল ইনস্টিটিউটের শ্রোতার] পৃথিবীর ও 

তার অতীত প্রাকৃতিক ইতিহাসের মত কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় ছাড়া আর 

€কোন্ বিষয়ের বক্তৃতা এত উপভোগ করবেন? এই শ্রোতারা! ছিলেন 
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লোয়েলের গ্রন্থ বিজ্ঞানী মহলে প্রবল বিতর্কের স্থচনা করল। তিক্ততা কম 

সৃষ্টি করল ন1। 
ভূবিগ্ভায় পৃথিবীর স্ট্টি রহস্য নিয়ে খন এমনি আলোড়ন চলছে, তখন 

প্রত্রজীববিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা দিল একটি অভিনব অবদান। ভূপ্রোধিত জীবাশ্ম 

পরীক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীজীবন সম্বন্ধে গবেষণার এই বিজ্ঞান 

ফ্রান্দে কুভিয়ের নেতৃত্বে তখন সবে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ট খনন করে 

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শিলাম্তরে পৃথিবীর অতিশয় প্রাচীন জীবস্ত ও তরুলতার 
জীবাশ্ম দেখেতে পেয়েছিলেন । ততদিনে মানুষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপ্রাণী 

ও তরুলতা শ্রেণী-বিতক্ত করার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। ভূস্তরের গভীর 

তলদেশে প্রাঞধ এমনি অসংখ্য জীবাশ্ম ও এমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী 

শ্রেণী বিভক্ত করে পরীক্ষা কবে দেখা হয়েছিল। এমনি শ্রেণীবিভাগ থেকে 

ধর] পড়েছিল যে সবচেয়ে আদিম ও সবচেয়ে সরল প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যার 

পৃথিবীর সব চেয়ে আদ্দিম শিলাস্তরগুলিতে, অপেক্ষাকৃত নবীন ব1 উন্নততর 

জীবগুলির দেহাস্থির সন্ধান পাওয়া যায় পৃথিবী পৃষ্টের অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
স্তর সমূহে, বা যে সমস্ত শিলাস্তর পৃথিবীর ভূতাত্বিক ইতিহাসের সবচেয়ে শেষে 
দেখা দিয়েছে সেগুলিতে। 

অতীত প্রাণী ও তরুলতার এই সব ভূতাত্বিক নিদর্শন লক্ষ্য করেই অনেকে 

আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন । উন্নততর তরুলতা! ও প্রাণীগুলির প্রজাতি কচি 

স্থদূর অতীতের প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত প্রজাতিগুলি হতে উদ্ভব হয়েছে? সৃষ্টি- 
কালে কি বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীগুলির প্রজাতি সংখ্য। ছিল নির্দিষ্ট, তারপর 

পৃথিবীতে প্রাণের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কতকগুলি আদিম প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে 

গেছে? পৃথিবীর সমুদয় প্রজাতি ঈশ্বরের অন্গুশাসনে যুগপৎ স্থষ্টি হয়েছে, ন) 

সরলঘেহী প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে জটিলদেহী 

গ্রজাতির স্থ্টি হয়েছে, এই প্রশ্নটি আর নিছক পুঁথিগত প্রশ্ন রইল না। কারণ 

এই প্রশ্নটি বাইবেলোক্ত হ্ষ্টিতত্বের গোড়া ধরে টান দিয়েছিল। এর সঙ্গে 

জড়িত ছিল আরও অনেক গভীর প্রশ্ন । যেমন, মানুষ কি হনুমান বা বাদর 

জাতীয় কোনও নিম্ন পর্যায়ের স্তন্যপায়ী গ্রাণী থেকে উদ্ভব হয়েছে, ন! প্রথম 

স্প্রিকালে পৃথক ভাবে স্থষ্টি হয়েছে ? 

কিছুকাল এইসব প্রশ্ন বিজ্ঞানী মহলেই সীমাবহ্ধ ছিল। ন্বভাবতই, 

ইউরোপ ছিল এই বিতর্কের কেন্দ্র। কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এসব 
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প্রশ্নের গভীর তাৎপর্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। তারাও এই ধারায় চিস্ত! 

করছিলেন। অনেকের কাছে অভিব্যক্তিবাদের অমোঘ সত্যও ধবা। 

পড়েছিল। অল্পকাল পরেই ডারউইনের প্রচারিত এই অভিব্যক্তিবাদেই জীব 

স্থষ্টির গহন্তে অভিনব আলোক সম্পাতে বিশ্ববামী চমকিত হয়েছিল। ১৮২৬ 

সালেই নিউইফকের 'লাইসিয়াখ অব ন্যাচারাল হিষ্রির” সভাপতি ভঃ জেমল ই. 

ভিকে বলেছিলেন, “ীকার করতেই হবে ষে প্রাণীবিদগণ মানুষের প্রাণীজ 

ইতিহাস অ.নক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করে গেছেন। তার এমন ভাব দেখান 

যেন পৃথিখীএ পরস্পর-সংযুক্ত বিরাট প্রাণ-শৃঙ্খলের সঙ্গে মানুষের কোন সংষোগ 

নেই । আমর] জানি, পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীই এক বিরাট প্রাণধারার 

অন্তভূক্ত। এই মতবাদকে অনেকেই দিবান্বপ্র বলে উপহাস করে থাকেন। 

এই ভাবধারা যতহ আধুনিক তথ্য প্রমাণের মালোকে বিচার করা যাবে, 
ততই এর যথাথতা প্রমাণিত হবে ।-**০ প্রতিদিন কোন না কোনও 

অধুনালুপ্ত প্রাণীর সন্ধান মিলছে, যার দেহ গঠনে ইদানীন্তন প্রাণীর সঙ্গে মল্প 

বিস্তপ পার্থক্য রয়েছে। কাজেই আমাদের হ্বীকার করতেই হয় যে পৃথিবীর 

সমুদয় 'প্রাণীই এক বিরাট প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্তর্গত, এ ধারণা অলীক বা 

অ-বৈজ্ঞানিক নয় ।+ 

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রাফিনেসকের নিকট এই নতুন সত্য ধরা 
পড়েছিল। এ সত্য তিনি প্রকাশ করতেও ভীত হননি । ১৮৪৪ সালে 

সামুয়েল হালডেম্যান ঘোষণা করেছিলেন, “এই সিদ্ধান্ত করা খুবই অসঙ্গত 

হবে ষে, প্রাণীদেহের কার্ধকারক কোনও শক্তি ধীরে ধীরে বহু বর্ষ ধরে 

ক্রিয়াশীল হয়, প্রাণী-দেহে ধাপে ধাপে প্রকারাস্তর ভেদ ঘটাতে পারে না, যাতে 

মূল প্রাণী থেকে ঈষৎ পৃথক, ধরা যাক, চার প্রকার প্রাণী, (বা ছয় প্রকারও ) 
দেখা দিতে পারে না, যাতে ষ্ঠ প্রকারের প্রাণীটিকে প্রকতিবিজ্ঞানী 
এক বিশিষ্ট শ্রেণী বলে গণ্য করতে পারেন ।” ১৮৪৭ সাল নাগাদ আমেরিকার 

প্রত্বজীববিজ্ঞানী জোসেফ লিভি, কোনও প্রাণীর প্রজাতির জীবন-সংগ্রামে 

টিকে থাকার কারণ পর্বস্ত বর্ণনা! করলেন। এই কারণ ব্যাখা কালে প্রজাতির 

ধীর ও ক্রমান্বয়িক রপাস্তর সাধনে প.রবেশের গুরুত্বের উপরও জোর 

দিয়েছিলেন তিনি । 

মে সময় যুক্তরাষ্ট্রে উত্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন 

আসা গ্রে। যুক্তরাষ্ট্রে উত্তিদবিস্কা তখন বিভিন্ন উত্ভিদের নামকরণ ও 
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শ্রেণীবিভাগকরণের মাঝেই সীমাবন্ধ ছিল। গ্রে ভরলতার প্রকৃতি ও বিভিন্ন 

স্থানে তাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালিখেছিলেন। 

তরুলতার প্রজাতিতেও অভিব্যক্তি ঘটেছে, এমনি থাতে ত্বার চিন্তাধারা 

প্রবাহিত হচ্ছিল । যখন তার মাত্র আঠাশ বছর বয়স এবং ডারউইন তার 

চেয়ে এক বছরের বড়, সেই সময়, ১৮৩৮ সালে সর্বপ্রথম লগ্ডনে ডারউইনের 

সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে গ্রে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 

জীবতত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হুন। নয় বছর পর আবার খন তিনি বিদেশ 

যাত্রা করেন তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে ডারউইনের সাক্ষাৎ হয়। তিনি 

ডারউইন ও তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জোসেফ ডি. হুকারের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত 

হয়েছিলেন । ১৮৫৪ সালে গ্রে প্রজাতি সম্বন্ধে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 

হুকারকে লিখে জানিয়েছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোনও মূল্য 

আছে কি ন1 তা জানবার জন্য ছুকার চিঠিখানি ভারউইনের হাতে দেন। 

বহুদিন ধরে ডারউইনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আমেরিকার বিজ্ঞানীদের উপর । 

তিনি আমেরিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পত্রিকা পুস্তক যতুনহ কারে 

পাঠ করতেন। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ডারউইনকে বহুবিধ তরুলতা ও প্রাণীর 

নমুনা পাঠাতেন। এইসব নমুনা হয়ত তখন সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন 

ডারউইন। আমেরিকার এই বিজ্ঞানীদের অনেকে এমন সব বৈপ্লবিক 

নিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে পৌছেছিলেন, যা তিনি নিজেও তখন ঘে'ষণা 

করতে ভয় পেতেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি গ্রেকে তার 

অভিব্যক্তিবাদের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন, “উনিশ বছর আগে আমার মনে 

হয়েছিল ধে, জীবতত্বের চর্চায় ব্যাপৃত থাকা কালেও যদি আমি প্রজাতি- 

সমূহের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয় লক্ষ্য করলে তা লিখে রাখি, 

তা হলে হয়ত খুবই ভাল হয়। সেই থেকে আমি এই কাজই করে আসছি। 

প্রজাতিগুলি হয়ত স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিংবা! অন্য প্রজাতি হতে তার 

প্রকারণরূপে দেখা দিয়েছে । সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিমাবে আমাকে একথা 

বলতেই হবে যে আমি প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি 

ষে স্বতন্ত্রভাবে হ্ষ্ট কোনও প্রজাতি বলে কিছু নেই। প্রজাতিগুলি প্রথর 

প্রকারণ মাত্র ।' 

এই সময় আসা গ্রে প্রায় নিতাই আগাদিজের সঙ্গে দেখা করতেন । 

ডারউইনের এই পত্রের কথা কিন্ত তিনি তার কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখেন। 
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আগাসিজের মতামতের প্রতি ডারউইনের শ্রদ্ধা ছিল। অনেক বিষয় নিয়ে 

তার নিকট পত্র লিখতেন। তা হলেও তিনি আগামিজের নিকট তাঁর 

অভিব্যক্তিবাদ সম্পঞিত ধারণাগুলির কথা আগে কখনও প্রকাশ করেননি । 

কয়েক মাস পর গ্রে ডারউষ্টনের নিকট হতে আর একখানি পত্র পান । 

এই পত্রে ডারউইন তাকে অভিব্যক্তিবাদের কথা সাবধানে গোপন রাখতে 

বলেন। ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আস! গ্রের নিকট লিখিত ডারউইনের 

এই পত্রে অভিব্যক্তিবাদের বিস্তৃত বিবরণী দেওয়! হয়েছিল। অভিবাক্তিবাদ 

সম্বন্ধে এমনি বিস্তৃত বিবরণী প্রথম আমেরিকায় আসে। আসা গ্রের নিকট 

এই পত্র এসেছিল ডারউইনের “অরিজিন অব শ্পিসিজ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি 

প্রকাশিত হবার দুবছর আগে । 

এই গ্রন্থখানির মত বিজ্ঞানের আর কোনও গ্রস্থই জনসাধারণ এত আগ্রহ 

নিয়ে পড়েনি । এই গ্রস্থ সম্বন্ধে ডারউইন গ্রেকে লিখেছিলেন ; প্রকাশের 

প্রথম দিনেই বইখানার প্রথম সংস্করণের ১২৫০ কপি বিক্রি হয়ে যায়| এখন 

আমার প্রকাশক মশাই যথাসম্ভব দ্রুত আরও ৩০০০ কপি ছাপাতে বান্ত। 

এ কথ! আমি উল্লেখ করছি এই জন্য যে বইখানি এখানে এমনি দ্রুত বিক্রি 

হওয়ায়, আমেরিকায়ও এখানার এমনি দ্রুত কাটতি হওয়া সম্ভব মনে হয়। 

খুবই স্থুখী হব যদি আপনি বইখানার আমেরিকার সংস্করণ প্রকাশনে সাহায্য 
করেন এবং মুনাফার বিনিময়ে এ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 

পারেন।' গ্রে অবিলম্বে বিখ্যাত প্রকাশনালয় আযাপলটনের সঙ্গে যোগাযোগ 

স্থাপন করেন। ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে “অরিজিন অব ম্পিসিজের' প্রথম 

আমেবিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের মত যুক্তরাষ্টে৪ বইখানির 

অভূতপূর্ব সমাদর হয়। জানুয়ারী মাস শেষ হবার আগেই বইথানির ৫০০০ 

কপি বিক্রি হয়ে গেল। 

দাস প্রথা রহিতের প্রশ্ন নিয়ে দেশের রাজনৈতিক গগনে দুর্যোগের ঘনরু্ 

মেঘ জমে উঠছিল। তা সত্বেও ডারউইনের এই যুগান্তকারী পুস্তকখানি 
আমেরিকাবাসীদের ব্যাপক ও গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। প্রধানতঃ 

ধর্মবিশ্বাসের জন্তই এই গ্রন্থে প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে 

মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ডারউইনের এই গ্রন্থ গ্রকৃতি রাজ্যে মানুষের 

স্থান সম্বন্ধে সাধারণের বহুদিনের বিশ্বাসের ভিত যেন টলিয়ে দিল। অধিকাংশ 

যাজক ও ধর্মনেতারা বাইবেলোক্ত স্থষ্টি কাহিনীর বিরোধী এই বিধর্মীহবলভ, 



১৭৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীর্দের কাহিনী 

মতবাদের প্রকাশ্তে তীব্র নিন্দা করলেন। ত হলেও কয়েকজন ঘাজক এতে 
বাইবেল বণিত সৃষ্টি তত্বের বিরোধী কিছু দেখতে পেলেন না। তার! জোরের 

সঙ্গেই বললেন, "ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ স্ষ্টিকর্তাবপী ঈশ্বরের গৌরব 

হানি করেনি।, 

অভিব্যক্তিবার্দ নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলেও মতভেদ দেখা দিল । 

ছুবিদি ও এদেশের হিমবাহকদের আদি ছাত্রদের অন্যতম এডওয়ার্ড হিচক 

বাইবেল বণিত হষ্টিতত্বের ছিলেন নৈষ্ঠিক সমর্থক | তিনি প্রকাশ্তটে ডারউইনের 

অভিব্যক্কিবাদের বিরোধিতা করলেন। ম্যাথু মারিও ডারউইনের মতবাদ 

সমর্থন করতে পারলেন না। 

আমেরিকার অন্যান্ত বিজ্ঞানীর! কিন্তু ডারউইনের জীবস্ষ্টির ব্যাখ্যার 

মাঝে জীবতত্বের এক বিরাট অগ্রগতি লক্ষ্য করলেন। আসা গ্রে এদের 

একজন। ডারউইনের প্প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ” সর্বাংশে গ্রহণ করতে না 

পারলেও কিন্তু তিনি তার মতবাদের একজন সমর্থক হয়ে দাড়িয়েছিলেন। 

কারণ তিনি মনে করতেন ডারউইনের মতবাদ নিতান্তই অস্থায়ী এবং শ্রেয়তর 

মতবাদের সোপান। অস্থায়ী মতবাদ হিসাবেও এর যথেষ্ট মুলা আছে। 

ভা ছাড় তাঁর মনে হয়েছিল ভারউইনের মত্তবাদের এই তীত্র বিরোধিতার 

ফলে বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। হার্ভার্ড 

বিশ্ববিগ্ালয়ের আর একজন অধ্যাপক, জেফারিজ ওয়াইম্যান, অতীব 

ধর্মগ্রাণব্যক্তি হলেও কিন্তু ডারউইনের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রাল্সে 

ছাত্রদের সামনে, বা সাধারণের সামনে বক্তৃতা কালে তিনি এই মতবাদ সমর্থন 

করতে ভীত হতেন না। ন্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সম্পাদক জোসেফ 
হেনরিও ছিলেন ধর্মগ্রাণব্যক্তি। ১৮৬০ সালেই তিনি মনে করতেন যে, 

“অভিব্যক্তিবাদই প্রথম জীবতত্বকে সত্যকারের বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত 

করেছে ।? 

ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে যে স্থৃতীব্র মতবিরোধ দেখা 

'দিয়েছিল সেই বিরোধে লুই আগাসিজ সম্পূর্ণ ভাবেই ডারউইনের বিরুদ্ধবাী 

দলে যোগ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক অতি কৌতুককর 
ঘটনা । প্রথমে তিনি এই মতবাদকে “ক্ষতিকর” আখ্যা দিয়েছিলেন । 

তারপর আপ কঠোর ভাষায় তার বিরোধিতা প্রকাশ পেল। ১৮৬৭ সালে. 

(ক্িনি পিখেছিলেন "ইংল্যাণ্ডের যে বৈজ্ঞানিক মতবাদ এখন সোৎ্সাহে প্রসার 
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লাভ করছে, 'আমার সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি তার প্রতি আরও- 

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে উঠছি। নতুন মতবাদটি সম্পর্কে মানুষের এই হুজুগ 

লক্ষ্য করে মনে পড়ছে যুবক বয়সে জার্মানীতে আমার একটি অভিজ্ঞতার 

কথা। এই সময় ওকেনের 'শাবীর দর্শন? বিজ্ঞানের সমুদয় শাখার লোককেই 

পেয়ে বসেছিল। তবু আজ তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? আমিও বিশ্বাস 

রাখি, এই হুজুগের শেষ দেখে যেতে পারব।” বিখ্যাত আগাঁসিজ ধিনি 
ধ্যানদৃষ্টি গভীরভাবে প্রসারি* করে পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট তুষারস্তুপের মন্থর 

গতি এবং হিমবাহ যুগের প্রতিক্রিয়া অন্থধাবন করতে পেরেছিলেন, ছুঃখের 

বিষয় তিনি ডারউইনের মতবাদের সাথে সত্যোপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না। 

অসীম প্রতিভাদীপ্ক আগাসিজ, বহুবর্ষ ধরে প্রাচীন সমূদ্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন 

শ্রেণীর মত্ন্র জীবাশ্ম পরীক্ষা করে লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, জীবরাজ্যে 

প্রকৃতির অদ্ভূত পরিবর্তনের লীলা । তবু আশ্চর্য, প্রাচীন লুপ্ত সমুদ্র গর্ভ থেকে 

প্রাথ্ধ এই বিলুঞ্ধ ১৫০০ মতস্জীবাশ্ম পরীক্ষা করেও তিনি এক প্রজাতির 

মতন্তের অন্য প্রকাঁরণে পরিবতিত হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত দেখতে পাননি । 

তিনি নিজেও স্বীকার করতেন না যে, তার জীবাশ্ম মৎস্য গবেষণা, মত্স্তকুলের 

বিবর্তন ধারায় কোন প্রকার আলোকপাত করেছে, কিংবা ডারউইনের নব- 

গ্রচারিত বিবর্তনবার্দের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে। 

বস্তত আগাসিজ মত্ন্যজ্ণ ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে পর পর 

বিভিন্ন শিলান্তরে প্রাপ্ত মত্ম্য শ্রেণীর লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন । 
এ থেকে এই স্থত্রের ভিত্তি রচিত হয় যে কোনও প্রাণীর ভ্রণের ক্রমবিকাশ 

সংক্ষেপে সেই প্রজাতির ভ্রমবিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। একথা আগামিজকে 
স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি শুধু বিভিন্ন ভূতাত্বিক 

যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের মত্ম্তকুলের সঙ্গে, জণে তাদের িভিন্ন স্তরের বিকাশের 

সাদৃশ্ঠ প্রদর্শন করেছি, এই মাত্র বিবর্তনমূলক বিকাশের পরিণতি মানতে 

তিনি অস্বীকার করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত জীবিত প্রাণীই ন্বতন্ত্রভাবে 

স্্টি হয়েছে। একটি থেকে আর একটি বিবতিত হয়নি। 

বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে রক্ষণশীল মনোভাবই আগাসিজের এই নতুন 

ভাবধারার প্রতি বিরূপতার কারণ নয়। হিমযুগের মতবাদ প্রচারকালে, 

ভৃবিষ্ঠা ও প্রত্বজীববিদ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর বয়সের নতুন হিসাব নির্ধারণকালে 

তিনি একাধিকবার সনাতন ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন ।, 
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ছয় পুরুষ ধরে আগামিজদের পরিবার ধর্মযাজকতার বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন । 

এই যাজক পরিবারের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার ফলেই শৈশবে তার ষে 

মানসিক বৃত্তি গড়ে উঠেছিল, তাই হয়ত পরবতীকালে তীর এমনি আপাতঃ 
অসঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিতঙ্গির জন্য দায়ী। নির্যাতনের হাত এড়াতে ফ্রান্স থেকে 

স্থইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যাওয়া এক হিউজেনট যাজকের ষঠ পুরুষ 

আগাসিজের পিতা । এই হিউজেনট সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিটি তরুলতা, 

ফলমূল, পশুপাখী ও শিলাখণ্ডে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ দেখতে পেত। 
এই স্থানয়ন্ত্রিত বিশ্বের সব কিছুই বিশ্বতষ্টা স্বয়ং পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টি 

করেছেন, হৃষ্টিলীল৷ সম্বদ্ধে এই ছিল তাদের ধারণা । প্রতিটি প্রজাতিই যে 

স্থির ও অপরিবর্তনশীল এই ধারণার সঙ্গে তা চমৎকার খাপ খেত। জঈশ্ববের 

বিশ্বন্ট্টির নঝ্মার বিরোধিতাকামী এবং তৎস্থলে আকম্মিকতাএ ভিত্তিতে 

পরিচালিত অভিব্যক্তিবাদকে অভিষিক্তকারী কোনও মতবাদ তাই তার পক্ষে 

গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। 

আগাসিজ ধর্মান্ধ নন। বর্তমান পৃথিবীপৃষ্ট কি ভাবে গঠিত হয়েছে, 
এ সম্বন্ধে তৃতত্ববিদ জেমস্ ডুইট ডান] বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে যে চিত্র 

অঙ্কিত করেন, আগাসিজ তা সমর্থন করেছিলেন । ধর্মতত্ববিদ্দের বৈজ্ঞানিক 

গবেষণ1 পঙ্থু করবার যে কোনও প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাঞ্ 
চালিয়ে গেছেন, চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতা সব্ক্রিয় ভাবে সমর্থন করে 

গেছেন। ডারউইনবাদের বিরোধিতা করবার জন্য তার প্রতি পিঠ 

চাপড়ানোর মনোভাব দেখানোর এবং অভিব্যক্তিবাদশীরা ডারউইনের মতবাদের 

সমর্থনে প্রবল আন্দোলন চালানোয় তিনি বিবক্ত হতেন। অভিব্যক্তিবাদ 

নিয়ে বিরাট বিতর্কের সেই গ্রথম যুগে অভিবাক্তিবাদের অতি উৎসাহী 

সমর্থকদের অনেকে এই মতবাদ সমর্থনে ডারউইনকেও ছাড়িয়ে যেতেন। 

এর পরবতী যুগের অধিকাংশ প্রাণীবিদই আগামিজের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত 

হয়েছিলেন। তবুও এই সময়ে কার্ধতঃ প্রতিটি বিশিষ্ট প্রাণীবিদই তার প্রতি 

শ্রদ্ধা-ভক্তি অক্ষুণ্ন রেখেও জীবধিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চার্লস ভাগ্উইনের প্রগতিশীল 

মতবাদ মেনে নিয়েছিলেন এবং জীববিজ্ঞানে তার অবিসংবাদী নেতৃত্ব স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন। আগাসিজের মধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রাণবন্ত আমেরিকার 

বিজ্ঞান সাধনার এ এক গৌরবময় কৃতিত্। 
নিগ্রো সমস্তায় ভাবউইনের এই যুগান্তকারী মতবাদ এক কৌতুহলোদ্দীপক 
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অবস্থা স্টি করেছিল। এব্যাপারে আমেরিকার বিজ্ঞানীর] পরম্পর-বিরোধী 

মতামত প্রকাশ করলেন। জন বাচম্যান ছিলেন খ্রীষ্টধর্ম সংস্কারক লুথার- 

পশ্থী যাজক । ১৮১৫ সালে তিনি দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লসটনের একটি 

গির্জার প্যাস্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । প্রকৃতি বিজ্ঞানচর্চার শখ ছিল 
তার | বু বছর ধরে তিনি তরুলতা ও পশু-প্রাণী পরীক্ষা! করেছিলেন । 

অড়ুবনকে তিনি “অরনিথোলজিক্যাল বায়োগ্রাফি' রচনায় সাহায্য করে 

ছিলেন। তার মত সাদা এবং কালো সব মানুষই একই সাধারণ মানব 

পরিবার-ভূক্ত। এই মতের সমর্থনে তিনি তিনখানি বই লিখেছিলেন । তাতে 

তিনি দেখান যে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের বিবাহজাত সন্তান-সস্ততি বন্ধা] হয় না। 

এদেরও সন্তান-সম্ভতি হয়ে থাকে । এ থেকে বোঝা যায়, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ 

উভয় শ্রেণীর মানুষই একই প্রজাতিতৃক্ত। শ্বেতাঙ্গ ও কষ্ণাঙ্গদের গাত্রবর্ণে 

এবং চুলের প্রকৃতিতে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, তাবু জন্য দায়ী ভিন্ন ভিন্ন 

পরিবেশ। 

আগাদিজ বিশ্বাস করতেন, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কুষ্ণাঙ্গরা হীনতর স্তরের 

মান্থুষ। ভিন্ন গোঠী (স্টক) থেকে এদের উত্পত্তি। দাস-প্রথার সমর্থকগণ 

যহানন্দে আগাসিজের এই অভিমত উদ্ধত করে আনন্দ পেতেন ঃ শ্রমবিমুখ, 

আমোদপ্রিয়, ইন্দ্রিযপরায়ণ, অন্ুকরণপ্রিয়, দাস মনোভাবাপন্ন, সরল, সাদদাসিধ।, 

সর্বদক্ষ, সঙ্কল্প সাধনে হুর্বল, প্রভৃভক্ত ও সেহশীল,_ বর্তমান কালে আমরা 

শিগ্রোদের এই যে সব বৈশিষ্ট্য দেখি, যুগযুগান্ত ধরে স্বাভাবিক প্রবণতা ও 

মানসিক সামর্থেরে দিক দিয়ে নিগ্রোদ্দের মাঝে কেবলমাত্র এইসব গুণাগুণই 

লক্ষা কণা গেছে । অন্যান্ত জাতিগুলি অতি পুরাকালেই যখন উন্নততর 

স্কৃতি তৃষ্টি করে চলেছে, সেই সময়ও নিগ্রে! জাতি বর্বরতার মাঝে নিমগ্ন, 

সভাজাতিস্থলভ কোনও স্থায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি 
করেনি ।' আগাসিজ যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আর আজকের এই 

অধিকতর মুক্ত নিগ্রো জাতির সংগীত, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মূল্যবান 

অবদান দেখবার স্থযোগ পেতেন তা হলে হয়ত তাকে তার মত বদলাতে হত। 

এখন আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ নিগ্রো প্রতি বছর আমেরিকার কলেজগুলিতে 

পড়াশুনা করে। চেমুরজিতে (শ্রমশিল্পে ক্ষিপণ্য ব্যবহারে বসায়", বিজ্ঞানের 

প্রয়োগ ) টাসকেজির জর্জ ওয়াশিংটন কারভারের, পরীক্ষামূলক জ্ধণতত্বে 

'আর্নস্ট ই. জাস্টের রক্ত সংরক্ষণে, চার্লস আর. ড্রিউ-এর এবং আমেরিকাবানী 
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অন্ান্ত নিগ্রোদের গৌরবময় অবদান মাছষের জীবন গঠনে পারিপাশ্থিকের 

বিপুল প্রভাবের ফলাফল দেখিয়ে দিত। 

নিগ্রোদের সম্পর্কে আগাসিজের কতকগুলি মন্তব্যে দ্বাসপ্রথার সমর্থকেরা 

খুনী হলেও কিন্তু দাঁসপ্রথার বিরোধীরাও আবার দেখিয়ে দিতে পারতেন ফে 
আগাসিজ মনেপ্রাণে ছিলেন দাস প্রথার বিরোধী । আগাসিজ বলেছিলেন, 

পনিগ্রোর। স্বাধীনতা, আপন ভাগা নিয়ন্ত্রণ, জীবন, আয় ও পুত্রপরিবাঁর সহ 

পারিবারিক জীবন উপভোগের অধিকারী । আইনের চোখে তাদের 

শ্বেতাঙ্গদের সমান গণ্য করা উচিত ।.. শ্বেতাঙ্গগণ কর্তৃক নিগ্রোদের শ্রমের 

সিংহভাগ কেড়ে নেওয়া বন্ধ করা যায় কি করে? নিগ্রো শ্রমিক শ্রেণীর 

জীবনের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। কাছেই সন্তোষজনক ভাবে এই 

প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।” 

“'অরিজিন অব শ্পিসিজ' প্রকাশিত হবার পর কয়েক দশক কেটে যাবার 

পরও, খুষ্টবর্ম নেতাদের মধ্যে যারা বণিত স্থ্টিতত্বে বিশ্বাম করতেন তাপা 
পৃথিবীর সর্বত্র অভিব্যক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম চালালেন। ঈশ্বর 
পৃথক পৃথক ভাবে সমুদয় প্রাণী স্থপ্টি করেছেন। এই মতে নৈতিক বিশ্বাসী 
এবং অভিব্যক্তিবাদীদের মধ্যে দীর্ঘকাঁলীশন তীব্র তিক্ত সংগ্রাম চলেছিল। সে 

গ্রাম আজও যে শেষ হয়েছে একথা বলা চলে ন।। পরতগ্রমাণ অজ্ঞতা 

নিয়ে ধর্মান্ধের দল এখনও মাঝে মাঝে বিবর্তনবার্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায় ।' 

কি ভাবে, কোন্ প্রণালীতে বিবর্তন ঘটল সেই বিবর্তন পদ্ধতির পরিপূর্ণ প্রতি 
সমন্ধে মতভেদ থাকলেও পৃথিবীর বিদ্বজ্জন ও সংস্কারমুক্ত মানুষ অভিব্যক্তি- 

বাদ্কে সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দবাদ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। তবুও কুড়ি বছর আগে 

একবার এ সম্বদ্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল তার বিপোর্টে জানা যায়, 

আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আধ থেকে একের তিন ভাগ শিক্ষক, 
ছাত্রদের অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করানোর চেষ্টা না করলেও অভিব্যক্তিবাদ মেনে 

নেবার কথা স্বীকার করতে ভয় পান। বিছ্যায়তনে এই মতবাদ প্রায়ই 
শোধিত করে পড়ান হয়। 

আগাসিজ তাঁর নিজের গবেষণার কাজ ছেড়ে দেননি । গৃহযুদ্ধের শেষের 

দিকে হিমবাহ সম্বন্ধে গবেষণা পুনধায় শুর করতে গেলেন মেইনে। এর কিছু 

কাল পর, গেলেন ব্রাজলে। ইচ্ছা, এ হিমবাহ আর ও দেশের নদীনালার 

মাছ সন্ধে গবেষণা চালান। ব্রাজিলের নদীনালায় অন্গসন্ধানের কাজ 
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চালানর সময় ব্রাজিলের সম্রাট তার নিরাপত্তার জন্য মিলিটারী পাহারাদার 

দিয়েছিলেন তাকে । দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার সময় আগাসিজ 

সঙ্গে এনেছিলেন আমাজন ও তার উপনদীগুলি থেকে ১৮০০ নতুন মাছের 
নমুনা, সেই সঙ্গে একটি জাতির শুভেচ্ছা । যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই শ্তভেচ্ছা লাভ 
তখন অতি প্রয়োজন । 

বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণ] বা সাধারণ নীতি নিরধারণকারী রূপে নয়, 
আমেরিকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আগাসিজের গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে 

তিনি ষে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার জন্তই । বিজ্ঞান শিক্ষাদদাতা ও 

প্রচারক রূপেই তিনি এদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন । যেসব বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কারের জন্ত তার খ্যাতি সেগুলি কার্ধতঃ তিনি এদেশে আসবার আগেই 

আবিষ্কার করেন। কিন্তু আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনে তার আবির্ভাবের 

ফলে আমরা পেলাম একজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষককে । 

শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন এবং জীব- 

বিজ্ঞান শিক্ষায় নূতন আদর্শ প্রবর্তন করেন। 

আগামিজ বলতেন, ছাতাপড়া পাঠ্য পুস্তক থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায় 

না। ছাত্রদের তিনি বলতেন, “বই পড়ে যদি প্রতি পর্যবেক্ষণ করতে চাও, 

তা হলে ঘরের বাইরে গেলে প্রকৃতির দেখ! পাবে না।* উদ্ভিদ বিজ্ঞান শিক্ষার 

জন্য ঘরের বাইরে বনে জঙ্গলে অভিযানে বের হওয়ার উপর এবং জীববিজ্ঞান 

শিক্ষার জন্ত গবেষণাগারের কাজের উপর তিনি জোর দিতেন। কতকগুলি 

গবেষণার কাজের জন্য তিনি জেলে ও কৃষকদের তার সঙ্গে সহযোগিতা! করতে 

অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমেরিকার সব জায়গা থেকেই তাপ নিকট 

জীবজন্ত ও তরুলতার নমুনা আসত ও এই বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাঠান 

হত। এগুলি তার গবেষণার কাজে বিশেষ সাহায্য করত। ভ্যান ওয়াইক 

ক্রকম লিখেছিলেন, “বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগামিজ অনেকটা] জনি আপেল- 

সীডের কাজ করে গেছেন। যেখানেই গেছেন, সেখানেই ছড়িয়েছেন শিক্ষার 

বীজ ।, 

আগাসিজ বলতেন, শিক্ষক ও গবেষকদের যদি এদেশে উচ্চতর মানের 

শিক্ষা ও গবেষণার কাজ করতে হয় তা হলে তাদের জন্ত স্থপরিচালিত ও 

যথোচিত অর্থ সাহাধ্য প্রাপ্ত প্রদর্শশাল! স্থাপন অতি প্রয়োজন। এই জন্যই 

তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামুলক প্রাণীবিষ্যার প্রদর্শশালাটি (মিউঙ্গিয়াম 
১৩ 



১৮০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

অব কম্পারেটিভ জুলজি ) স্থাপনের জন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেন। বহু বাধা 

বিশ্বের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয় এর জন্য । ১৮৬০ সালের শেষের দিকে 

প্রদর্শশালাটির নির্মাণ কার্ধ সমাঞ্ হয় । এই নির্মাণ কার্ধে সরকার ১০০১০০০ 

ডলার অর্থ সাহাধ্য করেন। আর এক লক্ষ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল 

জনসাধারণের নিকট হতে চাদ্াতুলে। তিনি মনে করতেন ষে সব স্থান হতে 

পশ্তপ্রাণীর নমুনা সংগ্রহ কর] হয় সেখানেই গবেষণাগারে সেগুলি পরীক্ষা 

করতে পারলে জীববিজ্ঞানের গবেষণার কাজে প্রভূত উন্নতি ঘটবে। যেমন 

বল! চলে, যে সমুদ্র থেকে সংগৃহীত সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ স্থানের 

কাছাকাছিই পরীক্ষিত হওয়া উচিত। 
তিনিই প্রথম সামুদ্রিক জীববিষ্ভার গবেষণাগার স্থাপন করেন। এই 

গবেষণাগ্রারটির অনুসরণে পরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এমনি সামুদ্রিক জীব 
বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল। মাসাটুসেটস্-এর নিউ বেডফোর্ডের 
আঠারো মাইল দুরে বুজার্ডস উপসাগরের পেনিকীজ দ্বীপে জীববিজ্ঞান 
গবেষণার জন্য একটি গ্রীম্মাবকাশকাপীন স্কুল খোলার আয়োজন করাই এই 

সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। এই স্কুলটির দৃষ্টান্ত 
অন্থদরণ করে পরে আমেরিকায় এমনি ধরনের বহু গ্রীম্মাবকাশকালীন স্কুল 

স্থাপিত হয়েছিল। এই সব সংস্থা থেকেই পরে গড়ে ওঠে, মাসাচসেটস-এর 

উডস হোলে স্বিখ্যাত সামুদ্রিক জীববিদ্ার গবেষণাগার, ক্যালিফোনিয়ার 

লা জোলার নিকট ডব্লিউ. ই. র্িটার প্রতিষ্ঠিত ক্রীপম্ ইনসটিটিউনন অৰ 

ওসানোগ্রাফী, ক্যালিফোনিয়ার করোনা ডেল মারে কেরকহফ মেরিন 

লেবরেটরী, ফ্লোরিডার টোটুরগাসে কার্নেগী ইনস্টিটিউসনের মেরিন 
লেবরেটরী । 

পেনিকীজে গ্রীক্মাবকাশকালীন গবেষণা স্কুল স্থাপনের গ্রকল্পটিই 

আগামিজের জীবনে শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের বড়সড় রকমের শেষ কাজ । 

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জীব বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রদের গ্রীষ্মাবকাশের 
সময় কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে এনে জড়ো! করা। সেখানে তার! ছুটি কাটানোর 

সঙ্গে সঙ্গে সামুত্রিক উত্তিজ্জ ও প্রাণীর পরীক্ষা ও গবেষণ] চালাতে পারবে । 
সমগ্র পরিকল্পনাটি তিনি মাসাচুসেটস্-এর বিধানমণ্ডলীর সস্তদদের নিকট পেশ 

করেছিলেন। পরিকল্পনাটি স্থধী সমাজের সমর্থন লাভ করে। জন 

ঘআযনডারসন নামে নিউ ইয়র্কের জনৈক ব্যবসায়ী এমনি এক পরিকল্পনার জন্য 
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পাচ হাজার ডলার প্রদান করেছিলেন এবং এলিজাবেথ দ্বীপপুঞ্জের পেনিকীজ 

দ্বীপটি দীন করেছিলেন। ১৮৭৩ সালে পঞ্চাশ জন ছাত্রের একটি দল এই দ্বীপে 
গ্রীক্মাবকাশ কাটাতে এসেছিল। আগাসিজ, গুইয়ট ও অস্তান্ বিখ্যাত 

জীববিজ্ঞানীরা এদের সামনে এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । 

গ্রীক্মাবকাশ শেষ হলে আগাসিজ হার্ডার্ডে ফিরে গেলেন। শক্ত সুগঠিত, 

নুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন এই ছয় ফুট দীর্ঘ মানুষটি । এক 

জীবনের মাঝেই বহু শ্রমসাধ্য কাজ তিনি নিষ্পন্ন করে গিয়েছিলেন। অতিরিক্ত 

পরিশ্রমে বার বার তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। যার জন্য তাকে মাঝে মাঝে 

কাজকর্ম বন্ধ রাখতে বা সম্পূর্ন বিশ্রাম নিতে হত। পেনিকীজে গ্রীষ্মাবকাশ- 

কালীন স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনাটি অতি দ্রুত কার্করী করতে গিয়ে তাকে 

যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ধাক্কা তিনি আর সামলে উঠতে 

পারলেন না। ১৮৭৩ সালের ২র] ডিমেম্বর আগাসিজ ফিচবার্গে গিয়েছিলেন, 

চুক্তি অনুযায়ী “দি স্রাকচারাল গ্রোথ অব ভমেস্টিকেটেড এনিম্যালস” নামে 
একটি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে । বক্তৃতা দ্রিয়ে ফিরে এসে তিনি কেমন “অন্তুত 

ঘুম ঘুম ভাব' অনুভব করতে লাগলেন। দশ দিন পর তার মৃত্যু হল। 

পেনিকিজে গ্রীষ্মাবকাশকালীন গবেষণার স্কুল এর পর আর খোলেনি কখনও । 

পাঁচ বছর পর জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্তালয়ের উইলিয়ম কে. ক্রকস চীসাপীক 
জুলজিক্যাল লেববরেটরী স্থাপন করে, তার ( আগাসিজের ) এমনি এক 

গ্রীষ্মাবকাশকালীন গবেষণ! স্কুল স্থাপনের স্বপ্ন সফল করে তুলেছিলেন। 
আগামিজের যে সব মেধাবী ছাত্র পেনিকীজে গ্রীম্মাবকাশ কাটাতে জড়ো 

হয়েছিলেন, উইলিয়ম কে. ক্রকস্ তাদের মধ্যে অন্যতম | 



|| ১০ | 

জেম্মসন ডুইহট ডান্ন 

(১৮১৩-১৮৯৫ ) 

কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূ-জরীপ কার্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সাহায্য করল 

লিঙ্ছনের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক জীবনে এক বিষাদময় 

অধ্যায় স্তর হুল। চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাস মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু তাদের 

কোন চাষের জমি বা যন্ত্রপাতি ছিল না। জীবিকা অর্জনের উপযোগী কোনও 

শিক্ষা তার] পায়নি । দক্ষিণী রাজ্যগুলি যে সব কাল! আইন (ব্লাক কোডস্) 

পান করল তাঁতে নিগ্রোরা পুনরায় কার্ধত্ঃ দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হল। 

দক্ষিণের প্রতি বিরুদ্ধভাবাঁপন্ন কংগ্রেস, রিকনস্ট্রাকসন আকট্ ( পুনর্গঠন 

আইন) নামে একটি আইন পাস করল। তাতে দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহী 

বাজ্যগুলিতে সামরিক শাসন চালু হল। দক্ষিণী কষককুল যাতে পুনরায় মাথ! 

তুলে বাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় উত্তরী শিল্পপতিদের গ্রতিদ্ন্্ী হয়ে উঠতে না 

পারে সে বিষয়ে উত্তরের শিল্পপতিগণ নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। এবার এই সামরিক 

শামনাধীনে তারা দক্ষিণী অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্্ীদদের আরও দুর্বল করার 

সুযোগ পেলেন। দক্ষিণের শিল্লোননতি অন্তত এক পুরুষের জন্য পিছিয়ে গেল। 
পশ্চিমাঞ্চলের কৃষককুলের অবশ্ঠ শক্তি বৃদ্ধি হল। ১৮৬২ সালে হোমস্টেড 

আযাকৃট পাস করার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল তারা । পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি 

ক্রমেই দাসপ্রথ মুক্ত হয়ে উঠছিল। এই হোমস্টেড আযাক্ট পাস হলে 

পশ্চিমের নবগঠিত রাজ্যগুলিতে দাসগ্রথার বিস্তার আরও কমে আসবে, এই 
ভয়ে দক্ষিণী রাজ্যগুলির সংসদ স্তর] কংগ্রেসে এই আইনটি পাসে বহুবছর 

ধরে বাধা সৃষ্টি করে আসছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দলেরই সেনাবাহিনী 
গৃহযুদ্ধের অবসানে ভেঙ্গে দেওয়া! হয়েছিল। এই ছুই বাহিনীর বহু প্রাক্তন 
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নিক ও অন্যান্ত অনেক হতাশ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তি, এই হোমস্টেড আাক্টের 

বিধান অন্ুলারে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে মাথাপিছু ১৬০ একর জমি নিয়ে 
বসবাম করতে লাগলেন । এই আইন অনুসারে পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারীদের 

এই পরিমাণ জমি বিনামুল্যে দেওয়া হত। হোমস্টেড আযাকৃট অনুযায়ী 
বিনামূল্যে জমি পাবার কথা জানতে পেরে ইউরোপ থেকে বিশেষ করে 
স্ক্যাগ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি থেকে দলে দলে লোক এনে আমেরিকার জনসংখ্য। 

বুদ্ধি করতে লাগল। 

পশ্চিমাঞ্চলের নতুন রাজ্য গুলির অধিবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য 
রেলপথের প্রয়োজন অনুভূত হুল। ১৮৪৯ সালে মিজুরির পিনেটর টমাস 

হার্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থান্নুকূল্যে মিজুরি নদী থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের 

উপকূল পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জন্ত একটি বিল উত্থাপন করলেন। 

ক্যালিফোনিয়ায় ত্বর্ণ-আবিষ্কৃীত হওয়ায় এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের 

সামুদ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এই রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আরশ 

বেড়ে গেল। ১৮৬২ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহী রাঁজ্যগুলি ইউনিয়ন থেকে 

বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সময় কংগ্রেষ ইউনিয়ন প্যামিফিক কোম্পানী 

কর্তৃক ওমাহ1 থেকে পশ্চিমাভিমুখে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত রেলপথ 

নির্মাণ অনুমোদন করে একটি বিল পাস করল। ক্যালিফোনিয়ার রাজধানী 

ন্যাকরেমেন্টো! শহরের বণিককুল এতে নতুন রেলপথ খুলবার সুযোগ দেখতে 

পেলেন, এবং তারা সেণ্টাাল প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানি নামে একটি 

রেল কোম্পানি সংগঠন করলেন । এই রেলপথটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল 

থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে গিয়ে মিশবে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথের সঙ্গে । 

১৮৬৯ সালের ১০ই মে, প্রথম আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল 

পর্ধস্ত দীর্ঘ রেলপথ নিন্নিত হল। দেশের বিভিন্ন প্রাস্তকে আরও নিবিড় 

ভাবে পঞম্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে এর পর আরও রেলপথ নিমিত হতে 

লাগল। ১৮৬০ সাল পর্ধস্ত যত মাইল রেলপথ নিমিত হয়েছিল ১৮৬৮ থেকে 

১৮৭৩ সালের মধ্যেই তত মাইল (প্রায় ২৮০০০ ) রেলপথ নিশ্বিত হল। 

দেশের সববত্র বহু বেলপথ নিশ্িত হওয়ায় দেশের খনিজ সম্পদ ও তৃতাত্বিক 
গঠন পরীক্ষা ও অন্ুসদ্ধানের কাজের স্থবিধ। হয়ে গেল। এতে প্রত্যক্ষভাবে 

মণিক-বিষ্তা ও ভূ-বিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটল। এদেশে মণিক ও 
ভূ-বিগ্যার চর্চ। শুরু হয়েছিল হ্যারিয়টের প্রথম আমেরিকায় আগমনের লঙ্গে। 



১৮৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

এ সময় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্ধ চালান, এদেশের ধাতুপিওড ও 

পাথর সংগ্রহ ছিল তার অন্তর্গত। পরে শত শত পাথর ও ধাতুপিগ 
সংগ্রহকারী আবির্ভূত হলেন। জমি খুড়ে, পাথর ভেঙ্গে ধাতু ও পাথবের 

নমুনা সংগ্রহই ছিল এদের নেশা। দেশের খনিজ-সম্পদের নমুন] সংগ্রহের 
এই শখের কাজই এদেশের শৌখিন বিজ্ঞানীদের প্রথম দিককার বিজ্ঞান চর্চার 
কাজ হয়ে দাড়িয়েছিল। 

ফিলাডেলফিয়ার উইলিয়াম ম্যাকলিওরই প্রথম আমেরিকার ভূতত্ব সম্বন্ধে 

গভীরভাবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা! কার্ধ শুরু করেন। ১৮*৯ সালে আমেরিকান 

ফিলজফিক্যাল সোপায়িটির মুখপত্র 'উ্রানজ্যাকসনে' তাঁর 'অবজারভেসনস্ 

অব দি জিওলজি অব দ্দি ইউনাইটেড স্টেটস্, একস্প্লানেটরী অব এ 
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প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আযপেলেসিয়ান পর্বতমালা ও আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে 

প্রাপ্ত ধাতৃপিগুসমূহের গঠন অতি যত্বের সহিত পরীক্ষা করেছিলেন ম্যাকলিওর । 
এ কাজের জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশবার এই আপেলেপিয়ান পবৰতমাল। পারাপার 

করেছিলেন। তারই ফলে আমেরিকার এক অংশের এই প্রথম ভূতাত্বিক 

মানচিত্র প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিল। ১৮১৯ সালে দেশের কয়েকজন প্রধান 

ভূবিদ ইয়েলে মিলিত হয়ে আমেরিকান জিওলজিক্যাল সোসায়িটি গঠন 
করলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের বড় বড় খাল খনন ও সুদীর্ঘ রাজপথ 

নির্মাণ এবং পরে রেলপথ নির্মাণ সংক্রান্ত জরীপের কাজে অত্যন্ত সহায়ত! 

করেছিল। 

আমাদের সের! ভূবিজ্ঞানীদের অনেকেই বিভিন্ন রাজ্য পরিচালিত ভূজরীপ 
কার্ষের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই নব জরীপের কাজ চলেছিল 
প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। লুসিয়ানা ও অরিগন ব্যতীত কার্ধত প্রায় প্রতি 

রাজোরই সরকারী ভূবিৎ ছিল। তার রাজ্যের তৃতাত্বিক ও খনিজ সম্পদ 
পরীক্ষা করতেন। প্রথম দিনকার এই ভূবিদদের মধ্যে অনেকে ছিলেন 
রসায়ন বিজ্ঞানী । দেশব্যাপী এমনি ভূ ও খনিজ সম্পদের অন্তসন্ধান চালানোর 
সময় রসায়ন বিজ্ঞানের কিছুট] উন্নতি সাধিত হয়েছিল। নাব্য খাল খনন 

করতে, রেলপথ নির্মাণের সবচেয়ে স্রবিধাজনক পথ নির্ণয় করতে, এবং 

মূল্যবান খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রাপ্তিস্থান নির্ধারণ করতে কেন্দ্রীয় 
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সরকারও জরীপের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। এমনি ধার] জরীপের দ্বারাও 

আমেরিকার ভূতাত্বিক অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে গিয়েছিল। 
১৮৫৩ সালে কংগ্রেস পূব দিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল 

পর্বস্ত রেলপথ নির্মাণের চারটি সম্ভাব্য পথ জরীপ করবার জন্য ১৫০০০০ 
ডলার মগ্ডুর করলেন। এই জরীপের কাজের জন্য যার] শেষ পর্বস্ত নির্বাচিত 

হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন উত্ভিদবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী ও কয়েকজন 

ভূবিজ্ঞানী। যে সব অঞ্চলে জরীপের কাজ চাপান স্থির হয়েছিল তার অনেক 

স্থানই তরুলতা, পশুপ্রাণী, ও খনিজসম্পদের দিক দিয়ে বিজ্ঞানীর্দের নিকট 

ছিল সম্পূর্ণ নৃতন। ইতিপূর্বে কেউ আর কখনও সেখানে অন্ুসন্ধান কার্ধ 
চালাননি। স্মিথলোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সহযোগিতায় এই সব অঞ্চলের 

সবাধিক বৈজ্ঞানিক তথা সংগ্রহের জন্য বিশদ ও বিস্তারিত নির্দেশনাম। 

রচিত হয়েছিল। 

প্রায় চার বছর ধরে এগঞ্জিনীয়ার ও প্ররুতি-বিজ্ঞানীদের এই দলটি দুর্গম 

ও আদিম অবণ্যানী পূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলের এই অং.শ সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে সেখানকার 

মানচিত্র আকলেন, জরীপের কাজ চালালেন, তরুলতা ও পশুপাখীর নমুনা 

সংগ্রহ করলেন, প্রাকৃতিক দৃশ্টের চিত্র আকলেন, বহুবিধ তথ্যের প্রচুর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী টুকলেন। এই অনুসন্ধান ও জরীপের বিবরণী তেরোটি 
স্ববৃহৎ খণ্ডে গ্তকাশিত হয়। এই বিরাট জরীপের কাজ সমর বিভাগের 

নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিল। ব্বরাষ্ট বিভাগ (ভিপার্টমেণ্ট অব ইন্টিবিয়র ) 

ও নতুন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের স্থান বিবরণী সংগ্রহের জন্য ওমব স্থানে অভিজ্ঞ 

এগ্জিনীয়ার পাঠিয়েছিলেন। রেলপথ নির্সাণ ও খনিজ সম্পদ আহরণের 

কাজে নিযুক্ত ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাও জরীপের কাঁজ হাতে 

নিয়েছিল। শত শত বিজ্ঞানী এই বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হতে মূল্যবান 

তথাসভ্ভার বয়ে আনতে লাগলেন । এই স্তবিস্তৃত অঞ্চল এমন বিচিত্র ও 

বিপুল খনিজ সম্পদে সমুদ্ধ যে তার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি । 

যে সব বিজ্ঞানী আমেরিকার ভূতাত্বিক প্রকৃতি উদ্ঘাটনের কাজে 

আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন জেমস 

ডুইট ভানা। এই নতুন দেশের ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া, তরুলতা, জীবজস্ত 
ও খনিজসম্পদ সম্পকে বৈজ্ঞানিক তথান্ুসন্ধানের রোমাঞ্চকর যুগ চলছিল যখন 

তখনই তাঁর জন্ম হয়। আশি বছরের অধিককাল তিনি বেচে ছিলেন। 
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আমেরিকার এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 

দীর্ঘ দিন ধরে যে পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বুদ্ধি ও বৈদপ্ধের জন্য সবিশেষ খ্যাতি 

অর্জন করেছিলেন। এই অনন্যসাধারণ পরিবারে জন্মেছিলেন মাসাচুসেট্স” 

এর একজন প্রধান বিচারপতি, কানেটিকাট রাজা থেকে নির্বাচিত একজন 

সিনেটর, একজন বিখ্যাত লেখক (টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট” গ্রন্থপ্রণেতা 

রিচার্ড হেনরি ডান ), মেইন প্রদেশের একজন গভন্নর, ভাট মাউথ কলেজের 

রসায়ন বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক, এবং “নিউইয়র্ক ট্রিবিউন” ও নিউইয়রের 

“সান” পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক চার্লল এ. ভানা। 

জেমস্ ডূইট ডানা ১৮১৩ সালে নিউইয়র্কের উটিকাতে জন্ম গ্রহণ করেন । 

এই শহরটির জনসংখ্যা তখন ১৭০০। বাল্যকালে ডানা ছিলেন সাধারণ 

আর দশটি বালকেরই মত। অত্যন্ত কৌতুহলী ও আমোদপ্রিয়। পড়াশুনা 
শুরু ক. ছলেন স্থানীয় ক্কুলেই। সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষক মশাই তাঁকে তরুলতা, 

পশুপাথা ও কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণের জন্ত শহরের বাইরে বনে-জঙ্গলে নিয়ে 

যেতেন। ডানাকে বিভিন্ন খনিজ ধাতুপিণ্ডের নমুনা! সংগ্রহ করতে শিখিয়েছিলেনও 

ইনি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেঞ্ামিন সিলিম্যান নতুন ভূবিজ্ঞান ও 

তৎকালে ইউরোপে ভূবিজ্ঞান সম্পর্কে যে বিরাট বাগ.বিতগ্ডা চলছিল সে 

সম্বন্ধে ডানার কৌতুহল জাগ্রত করেন। সিলিম্যান ঠিক সেই সময় বিদেশ 

থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে এনেছিলেন চমত্কার সব ধাতুর নমুনা । তরুণ 

ডান! মুগ্ধ হলেন সেগুলি দেখে। 

নিউ হাভেনে তিন বছর কাটানোর পর, ১৮৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 

ডেলাওয়ার নামে ছোট্ট একখানি জাহাজের নিষ্নপদস্থ কর্মচারীদের ( মিডশিপ- 

ম্যান) গণিত শিক্ষকের কাজ পেলেন। জাহাজটি তখন তৃমধ্যঘাগর অভিমুখে 

যাত্রা কবাঁর জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে নৌবিছ্যা শিক্ষা দেবার 
কোন বিগ্ায়তন ( নেভাল একাডেমী ) ছিল না। মিডশিপম্যানগণ সমৃদ্রগামী 

জাহাজে শিক্ষানবিণী করে নৌচালনা শিক্ষা করতেন। বেঞ্ামিন সিলিম্যান 
ক্লাসে তৃতত্ব পড়ানোর সময় পৃথিবীর কতকগুলি প্রারৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা 

বলতেন। সমুক্রযাত্রায় বের হলে এই প্রারুতিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখবার 
হ্ষোগ পাওয়] যাবে। ডান] জাহাজে শিক্ষকতার কাজ অমনি সঙ্গে সঙ্গে 

নিয়ে নিলেন। জাহাজ ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। পথে 

৫থমেছিল, জিকব্রাপ্টার, মিনোরকা, এথেন্স ও ল্মান্নায়। ডানার কাজ খুবই 
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হাল্কা। ভূতত্ব, স্ফটিকতত্ব চর্চার সময় পেতেন। গীটার বাজানোরও 
অবকাশ মিলত। এই সমুদ্রভ্রমণ কালে তিনি অনেক পাথর ও ধাতুর 

নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন । 

১৮৩৪ সালে, আঠারে। মাস পর জাহাজখান] নিউ ইয়র্কে ফিরে এল। 

নৌবিভাগের মাস্টারীর কাজ ছেড়ে দ্দিয়ে ডানা ভাবতে লাগলেন, এবার 
কি করা যায়? তখন তার বয়স একুশ বছর। উটিকাতে বাপের দোকানের 
কাজে লাগতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছ1 ছিল না। বাপ খুশী হতেন ছেলে 

ওকালতি বা ডাক্তরী পড়লে। ছেলের বিজ্ঞানীর পেশা গ্রহণ করবার 

ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ওকালতির প্রতি 

ডানার কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না। 
ডানার সত্যিকারের ইচ্ছা ছিল কোনও কলেজে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে 

পু'থিপত্রের মাঝে ডুবে জ্ঞান সাধন! করতে । বাপকে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 

“যারা আমার মত একই বিষয়ের চর্চায় রত তাদের মধ্যে থাকার খুবই 

স্থবিধা। যেন সহজেই একই প্রবাহে ভেসে চলা যায়। তিনি যখন 

“ডেলওয়ার” জাহাজের শিক্ষকরূপে ভূমধ্য সাগরে অবস্থান করেছেন, সেই 

সময় একদল বিজ্ঞানী “ইয়েল ন্যাচারাল হিত্ি সোপায়িটি ( ইয়েলের জীবতত্ত 

সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন । ডানা ভাবছিলেন এদের 

সমিতিতে যোগ দেবেন কিনা । ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন 

সিলিম্যানের ডানাকে খুবই ভাল লেগেছিল। খুব মেধাবা ছাত্র বলে নয়, 

স্থপুরুষ চেহার] ও সুন্দর স্বভাবের জন্য । সিলিম্যান যখন তাকে তার 

সহকারীর পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন ডানা এক মুহূর্তও দ্বিধা! করলেন না 

সে কাজ নিতে । কাজট] ছিল ধরাবীধা, রুটিন মাফিক। সংগৃহীত বিভিন্ন 
শিলাখণ্ডের নমুনা! তাকে সহজসাধ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করতে হত। 
অধ্যাপক মিলিম্যানের কাজের সুবিধার জন্য সংগৃহীত ধাতৃপিগুসমূহের নমুণ ও 
জীবাশ্র বিস্লেষণ, শ্রেণীবিন্তাস ও অর্থ নির্দেশ করতে হত। অল্প সংখ্যক 

ভূতাত্বিক চার্ট (মানচিত্র )-ও তিনি প্রস্তত করেছিলেন । 

এই কাজের মধ্যে ডানা ক্ষটিক বিদ্যা চর্চার প্রচুর অবসর পেতেন। 

এই ক্ষটিকবিগ্ঠা মণিকবিদ্ভার একটি শাখা । ১৮০১ সালে, হাউই (25) 

তার বিখ্যাত গ্রন্থ ট্রেইট দ্য মিনারেলজী'র (7:5165 0০ 71761819216) 

চারটি খণ্ডে এ স্ফটিক বিদ্যার মোটামুটি পরিচয় দেন। স্ফষটিক বিদ্যার 
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চেয়ে মণিকবিগ্ভার পরিধি আরও বিস্তুততর। এই মণিকবিদ্যা বিভিন্ন 

ধরনের ধাতুর নানাবিধ বিশেষত্ব অনুযায়ী প্রকৃত বর্ণনা, শ্রেণীবিভাগ ও 
পারস্পরিক অন্বন্ধ নির্ণয় করে। মণিকবিদ্যার এক শাখায় বিশুদ্ধ ধাতব 

স্কটিকের আকৃতি, ম্ফটিকের বিভিন্ন পৃষ্ঠতল পরস্পরের সঙ্গে যে কোণ রচণা৷ 
করে তার পরিমাপ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। এই শাখাকেই বলা 

হয় স্ফটিকবিদ্া। ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে 

পরীক্ষার জন্য বহু ধাতুম্ষটিক পাঠান হত। এমনি হাজার হাজার ধাতু- 

স্ষটকের পৃষ্ঠতলের কোণ পরিমাপ কধ্েন ডানা। ডানা নিজেও অনেক 
ধাতুক্ষটিক সংগ্রহ করেছিলেন। ওগুলিরও কোণ পরিমাপ কৰেন। স্ফটিকের 

বিভিন্ন পৃষ্ঠতলের কোণ ও অক্ষরেখার মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্কও তিনি 

নির্ধারণ করেছিলেন। ফাপা কাচের স্ষটিকের মডেল তিনি তৈবি 

করেছিলেন। এগুলিই এদেশে নিম্নিত আদিমতম ফাপা কাচ স্ষটিকের 

মডেলের অন্যতম নিদর্শন । ব্রেজেলিয়াসের রাঁপায়নিক পদার্থ নামকরণের 

পদ্ধতি এবং হাউফ়ের ধাতু শ্রেণীবিভাগকরণের প্রাকৃতিক পদ্ধতির কথা 

পাঠ করে ছিলেন ডানা । হাউই পদার্থের গুণাগুণের যেমন কঠিনতা, দীপ্তি 
এবং আপেক্ষিক গুরুত্বের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগের এই তথাকথিত প্রাকৃতিক 

পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। ডান! ব্রেজেলিয়াস ও হাউয়ের এই নামকরণ ও 

শ্রেণীবিভাগকরণের পদ্ধতির দ্বারা অন্ুপ্রাণিত হয়ে স্কটিকের শ্রেণীবিভাগ 

ও নামকরণের নিজন্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পরে অবশ্য শ্রেণীবিভাগ* 

করণের এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছিলেন। ১৮৫০ সালে তিনি যে নতুন 

শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা৷ সম্পূর্ণভাবে ধাতু রাসায়নিক উপাদান 
ও স্ফটিকের গঠনের ভিত্তিতে রচিত। 

১৮৩৭ সালে, ডানার বয়ন যখন মাত্র চব্বিশ বছর তখন তিনি তার “লিস্টেম 

অব মিনারলজি' (95961 ০£ 7২161510985) নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ 

করেন। গ্রস্থখানি পরে আমেরিকার মণিকবিগ্তার একখানি অতি উৎরুষ্ট ও 

নির্ভরযোগা পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হয়। পুস্তকখানি ১৯৪৪ সালে 

সংশোধিত হয়ে আজ এই এক শত বত্সর পরও এখনও আমেরিকার বিভিন্ন 

বিদ্ায়তনগুলিতে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই গ্রন্থে ডান! 

হাজার হাজার ধাতুর প্রাপ্তিস্থান, স্ষটিকের আকুতি, রাসায়নিক গুণাগুণ ও 
রাসায়নিক স্তরের বর্ণনা! দেন। এই গ্রন্থ পাঠ করে আমেরিকার মানুষ ধাতুর 
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নমূল1 সংগ্রহের নেশায় মেতে ওঠে। সহত্র সহম্্র নরনারী ও শিশু পাহাড় 

পবত, প্রান্তর, উপত্যকা, গুহা, খনি ও শু নদী খাতে নতুন ধাতুর নমুনা 
সংগ্রহের ও নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের আশায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। 

কয়েক দশক ধরে তৃতাত্বিক অন্ুসন্ধীন অভিধানে বার হওয়া আমেরিকা- 

বামীদের অবসর বিনোদনের অন্যতম প্রিয় পন্থা হয়ে দাড়িয়েছিল এই গ্রস্থের 

প্রভাবেই । 

“সিস্টেম অব মিনারলজ্জি'র অত্তৃতপূর্ব সাফলা তৃতাত্বিক বিশেষজ্ঞ রূপে 

ডানার খ্যাতি স্থুপ্রতিষ্ঠিত হল। পরের বছর তার একটি দুঃসাহসী অভিযানে 

বের হবার সুযোগ এল। কয়েক বছর আগে চার্লল ডারউইনের জীবনেও 

এমনি এক এতিহামিক অভিযানে অংশ গ্রহণের স্থযোগ এসেছিল । এবিগল' 

নামে একটি জাহাজে ইংরাজ সরকার পরিচালিত একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য 

সংগ্রহের অভিযানে অংশ গ্রহণের স্থযোগ পেয়েছিলেন ডারউইন। তার 

ফলেই তিনি তার প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশ করে বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি 

অর্জন করেন। ডানা ষে অভিযানে বের হলেন তাতেও এমনি বিপুলভাবে 

তার খ্যাতি বুদ্ধি হল। এই অভিযানটি হ'ল যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল একস্প্লোিং 

একস্পিডিন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সার] পৃথিবী পরিক্রমার স্থযোগ 
পেলেন। তাতে সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে তৃবিজ্ঞান পর্যালোচনা করা তার পক্ষে 

সম্ভব হল। যে ভূবিদ্ভা এতদিন ছিল শিলাখণ্ড, ধাতু ও ধাতুস্ষটিক পরীক্ষার 

মাঝে লীমাবদ্ধ, এখন তার পরিধির মাঝে এল পাহাড় পর্বত গিখিশৃঙ্গমালা 

সমেত এই গ্রহের তৃপ্রকৃতির গঠন রহস্য । এই অভিযান থেকে ডান] যে 

জ্ঞানলাভ করলেন তার সাহায্যে আমেরিকার ভূ প্রকৃতির বর্তমান রূপ পরিগ্রহের 

সম্পূর্ণ কাহিনীর সমন্বয় সম্ভব হল। লেফটেনাণ্ট চাল'স উইলকিসের নেতৃত্বে 
এই সরকারী অভিযান পাঠান হয়েছিল দক্ষিণ সমুদ্রে । এই অভিযানে বেরিয়ে 

ডানা ভূবিষ্যা চর্চার প্রচুর অবসর পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন বিদপ্ধ-জনসঙ্গ, 
খুব নিকট থেকে সমগ্র পৃথিবীর তৃপ্রকৃতি ও পরিচয় পরীক্ষা করার সুযোগ । 

এই অভিষানের বৈজ্ঞানিক দিকটি প্রতিও উইলকিসের দৃষ্টি ছিল। 

পক্ষী, কীটপতঙ্গ, মাকড়শা ও বিছা জাতীয় কীট ও কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী 
(কাকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি ) পরীক্ষার জন্ত জাহাজে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে 

নেওয়া হয়েছিল। ডান! এই অভিযানের মণিকবিদ ও তৃবিদ নির্বাচিত 

হয়েছিলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আস] গ্রে এ কাজের জন্য তার নাম সপারিশ 



১৯৩ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যান্সপন্ধান অবশ্য এই অভিষানের মূল উদ্দেশ্য 

ছিল না। নিছক শ্ুল বাস্তব প্রয়োজন মেটাতেই এই অভিযানের আয়োজন 
করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে, “আমাদের দুঃসাহসী নাবিকদের 

বিচরণ ক্ষেত্র, আমাদের সমুদ্র উপকূলের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্য চালান 

যায়; ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হতে পারে...এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ করে 

পশুলোম ব্যবসায়ে নতুন উৎসের সন্ধান মেলে । তিমি মাছ ধরার ব্যবসায়ে 
আমেরিকার বহু লোক নিযুক্ত ছিলেন। এরা আশঙ্কা করছিলেন 

ইংরাজদের তিমি শিকারী জাহাজগুলি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে তিমি শিকার 
শুরু করে তাদের স্বার্থ হানি ঘটাবে । প্রশাস্ত মহানাগর অঞ্চলে এই অভিষান 

প্রেরণের এও এক কারণ বটে। এমনি নিছক স্থুল প্রয়োজন সাধনের উদ্দোশ্ট্যে 

আয়োজিত অভিযান থেকে পাওয়া! গিয়েছিল তত্বীয় বিজ্ঞানের অতিশয় 

পরিণত ফল। 

অভিযান থেকে ফিরবার পথে কলামিয়া নদীর মুখে জাহাজডুবি হয়ে 
অল্পের জন্য ভান] সেবার রক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ 

ঘুরে চার বছর পর ওয়াশিংটনে ফিরে এসে অভিযানকালে সংগৃহীত ভৃবিগ্ধা 

ও প্রাণীবিগ্যার ভরি পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরীক্ষার কাজে লেগে 

গেলেন। এ সময় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। 

অভিষান কালে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তাই ভেঙ্গে তার সংসার খরচ 

চলতে থাকে । উটিকায় বাপের দোকানে তার যে অংশ ছিল, দোকান 

দেখাশোনার কাজ না করলেও তার মুনাফা বাব্দ কিছু টাকা তিনি পেতেন। 
তাতে তার জমা টাকার অংশ কিছু বেড়েছিল। অভিযান কালে যে সব 

বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলির বিবরণী প্রকাশের জন্য কংগ্রেস 
( আমেরিকার সংসদ) কপণের মত অতি সামান্ত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরী 
করেছিলেন। ভানা এসম্বন্বে লিখেছিলেন, “অতীব লজ্জার বিষয় আমার 

নিজের রচিত গ্রন্থের এক কপি আমি সরকারের নিকট হতে পাইনি ।” 
অধিকাংশ কপিই বিদেশের রাজন্যবর্গ ও বিভিন্ন গ্রস্থাগারগুলিতে বিতরণ কর! 

হয়েছিল। 

ওয়াশিংটনের সমাজ ডানার খুব ভাল লাগেনি । অধ্যাপক বেঞ্রামিন 

সিলিম্যানের কন্তাকে বিবাহ করে তিনি পাকাপাকি ভাবে নিউ হাভেনে 

বসবাস করতে লাগলেন। ১৮৪৮ সালে তার "ম্যানুয়াল অব মিনারলজি' 
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(01212021 ০0৫ 14012181085 ) নামক গ্রস্থখানি প্রকাশিত হয়। সংশোধিত 

হয়ে গ্রন্থখাঁনি এখনও ছাপা হয়ে থাকে । বিজ্ঞানী আপা গ্রে ডানাকে 
কেমব্রিজে আনবার এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবার 

চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেঞ্ামিন িলিম্যান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 

পদত্যাগ করবার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাদার সাহায্যে প্রাঞ্ধ অর্থ থেকে 

সিলিম্যানের নামে জীবতত্ব ও ভূবিগ্ভার একটি অধ্যাপকের পদ স্য্টি করা 

হল এবং সেই নতুন পদ্দে ডানাকে নিয়োগ করা স্থির হল। ১৮৯৯ সালে 

ডানাই প্রথম নবন্থষ্ট এই পদে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর 

ধরে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

ডানার হাতে ভূবিদ্া এক নতুন রূপ গ্রহণ করল। ১৮৬২ সালে তার 

“ম্যানুয়াল অব জিওলজি' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে 

বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার ব্যবহার ও গ্রয়োগক্ষেত্র অনেক সুম্পষ্ট হয়ে 

উঠল। ইতিপূর্বে ভূবিগ্ভার বিষয়গুলি এতখানি স্বচ্ছতা, লক্ষ্যপথের এতখানি 
স্পষ্টতা আর কখনও দেখা দেয়নি । ভূবিদ্যাকে ডানা দেখলেন মহাকালের 

বিরাট পটতৃমিতে-_এঁতিহামিক বিজ্ঞানপে। আমেরিকায় এই প্রথম 
ভূবিগ্তাকে শিল! ও স্ফটিক সংক্রান্ত তথ্যের সমাহার বা তৃস্তর গঠন প্রকৃতির 

বিচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা রূপে গণ্য না করে স্থগ্টির আদি থেকে তৃত্তরে যে 
বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে তারই জীবন্ত কাহিনী রূপে গণ্য কর! হল। 

ডান! তৃতত্বকে দেখলেন, পাহাড়পর্বত, অধিত্যক1, সমতলতৃমি এবং উপত্যকায় 

ৃষ্ট ভূত্তরের সঙ্গে তাপ, চাপ, বর্ষণ, আবহাওয়া এবং জৈব বিবর্তনের যে এশী 
শক্তি এই ভূসংস্থানগুলি স্য্টি করেছে, তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে । 

ভূসংস্থানের প্রকৃতি নিধণরণকারী এই শক্তিগুলি এখনও তূপুষ্টে ক্রিয়াশীল । 

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন তৃস্তরের গঠনের সময় নিরূপণ করেন। তার মতে 

ভূত্বকের প্রথম স্তরটি দেখ দিয়েছিল পুরাজীবীয় কালে, পনেঝে কোটি বছর 

আগে। তারপর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পৃথিবী এসেছে সর্বশেষ স্তরে 

হিমযুগে, ৪৯০০০ বছর আগে। তৃত্তরের গঠনের এই সময় বিভাগের 

সাহায্যেই ডানা উত্তর আমেরিকার বিচিত্র ভূসংস্থানের পরীক্ষা কার্য চালান । 
তিনি মনে করঙ্েন, যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড বিভিন্ন অবস্থাধীনে স্থষ্ট পৃথক 

পৃথক শিলাস্তরের দ্বারা গঠিত এক বিরাট ভূভাগ। এই শিলান্তরের 
কতকগুলি হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত। মাঝে মাঝে তা স্থানিক অবস্থা! 
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প্রভাবে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে । তাতে বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক অবস্থিতি 

গোলমেলে হয়ে দাড়িয়েছে এবং স্তরগুলির অবস্থিতি ব্যাখ্যা করাও প্রায় 

অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এঁতিহাসিক ভূবিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যে ডানা এ রহস্ত 

ভেদ করবার চেষ্টা করলেন। 

নৌবাহিনীর শিক্ষকরূপে ডানা প্রথম সমুদ্রযাত্রাকালে যে সব ভূতাত্বিক 
বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন, চার বছর সমুদ্র পথে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ লব্ধ 
অভিজ্ঞতা থেকে, রেলপথ নির্মাণের জন্য কাটামাটি, খনিত গহ্বর, লক্ষ্য 

করে, দেশের নানাস্থানে শিলান্তর ছিন্দ্র করে, বহু রাজ্যের তৃতাত্বিক জরীপের 

অসংখ্য বিপোর্ট পড়ে, বেলপথ নির্নীণে নিযুক্ত এগ্িনীয়ারদের পিপোর্ট 

পড়ে, বিশেষ করে 'আমেরিকান জানাল অব সায়েন্সের অফিসে আসা 

প্রায় অন্তহীন ভূতাত্বিক প্রবন্ধসম্তার পাঠ করে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে 

সেগুলির সুষ্ঠ সমদ্বয় সাধন করেই ডানা যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্বের ভিত্তি রচনা 

করেন। ১৮৪৬ সালে ডান বেঞ্ামিন সিলিম্যানের সঙ্গে “আমেরিকান 

জার্নাল অব সায়েন্স' নামক পত্রিকাটির যুক্ত সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন । 

এ এক বিরাট কাজ--এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন তথ্য ও আপাতদৃষ্টিতে 

সম্পর্কহীন পরবতপ্রমীণ উপাত্ত একত্রিত করা। স্থানিক শিলাম্তর স্থ্টির 

হাজার হাজার মতবাদের মধ্যে সত্যিকারের সুপ্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য 

মতবাদগুলি বাছাই করে নেওয়া, দেশের সর্বত্র ভূবিদ্ভার ষে সব নতুন নতুন 

আবিষ্কার হচ্ছিল সে সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল থাক1,-অন্ত কোনও লোকের 

পক্ষে এমনি সব হরেক রকম ঝঞ্ধাটের কাজ করতে গিয়ে গবেষণাগারে আবদ্ধ 

আরাম কেদারার বিজ্ঞানীতে পরিণত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ডানার 

ক্ষেত্রে তা হল না। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর পাথর, শিলান্তর সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের 

যথার্থতা পরীক্ষার জন্য যে নব স্থান হতে এই সব তথ্য সংগৃহীত সে সব স্থান 

নিজে পরিদর্শনে যেতেন। এই সব তথ্য ও শিলাস্তরের নমুন। বিশ্লেষণ করে 

যে সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে যুক্তরাষ্ট্রেস পর্বতসমূহ ্ষ্টি হয়েছে তিনি 

তার বিস্তৃত বিবরণী রচনা কবেন। “অন দ্দি অরিজিন অব কন্টিনেপ্টস গ্রন্থে 

তিনি জানালেন যে হৃষ্টিকালীন উত্তপ্ক পৃথিবী শীতল হবার সময় তৃত্বক 

সঙ্কুচিত হতে থাকে । এই সংকোচনের ফলেই বিরাট উত্তপ্ত শিলান্ভূুপ জেগে 
উঠে পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বতমালারূপী বড় বড় খাজ সৃষ্টি হয়। পর্বত স্ৃগ্টির এই 
ব্যাখ্য। ভানার পক্ষে নৃতন নয়। কিন্তু আপেলেসিয় পর্বতমালা! গঠনের 
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কারণ তিনি ব্যাখ্যা! করেন এমনি ভাবেই। ভূবিজ্ঞানীরূপে ডানা এমনি 

বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন যে, বেইলি উইলিস বলেছিলেন, 

১৮৭০ সালের শেষের দিকে কলেজে যদি আমায় জিজ্ঞাস] কর] হত যে কেন 

পৃথিবী শীতল ও সংকুচিত হয়েছে, তা হলে আমি উত্তর দিতাম, “কারণ ভান। 
নলেছেন*। এই বেইলি উইলিন পরে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃবিগ্যার 

অধ্যাপক হয়েছিলেন। 

সমুদ্রে কেন প্রবাল দ্বীপবলয় ও প্রবাল প্রাচীর স্থষ্টি হয় ডানা তারও কারণ 

ব্যাখ্যা করেন। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হল তাঁর 'কোরালস আও কোরাল 

আইল্যাগুস” (001915 800 0019] [519105 ) নামক গ্রন্থখানি। উইলকিস 

পরিচালিত দীর্ঘ সামুদ্রিক অভিযানে বের হয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী 

নদীর্ঘ প্রবাল প্রাচীরগুলি এবং দক্ষিণ সমুদ্রের প্রান্তবর্তী প্রবাল প্রাচীর ও 
প্রবাল বলয়গুলি পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে বুঝেছিলেন, সমুদ্রের তলদেশে 

দলবেঁধে বাস করে যে হাজার হাজার প্রবাল কীট তাদের দেহ নিংস্থত চুনা- 

পাথর জমে জমে এইসব প্রবাল দ্বীপ ও অন্যান্য প্রবাল সংস্থান গঠিত হয়ে 

থাকে । প্রবালকীট নিরক্ষ অঞ্চলের উষ্ণ অগভীর সমুদ্রে জন্মায়। এর! 

তিন ধরনের স্থল ভূমি স্ষ্টি করে থাকে-বেলা শৈল, প্রবাল প্রাচীর ও 

আযটল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে এবং অন্তান্ত কয়েকটি স্থানে বেলা 
শৈল দেখা যায়। প্রবাল প্রাচীর (বেরিয়ার রীফ ) উপহ্দ ও উপকূল খিবে 

থাকে । এই ধরনের প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপৃব উপকূল বরাবর 
১২০০ মাইল বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক শ ফিটের মধ্যে যখন কোনও 

মগ্লচড়ার উপর প্রবাল কীটপুঞ্জের দেহ নিস্থত চুনাপাথর জমতে থাকে তখনই 

আযাটল সৃষ্টি হতে থাকে । আ্যাটল হল উপহৃদ্দ বেষ্টনকারী প্রবাল বলয়। 

প্রবাল প্রাচীর ও আযাটল সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে ডানা! বললেন, সমুদ্রের 
তলদেশ ধীরে ধীরে বসে যাওয়ায় ও সেই সঙ্গে প্রবাল কীটদেহ নিঃস্থত চুন! 

পাথারর স্ত,প বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এগুলি গঠিত হয়। 
সিডনীতে অবস্থানকালে ডানা আটল ও প্রবাল প্রাচীর হুট্ির কারণ 

সম্বন্ধে ডারউইনের সাম্প্রতিক মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংবাদপত্রে পাঠ 

করেছিলেন । নেই প্রথম তিনি জানতে পারেন যে ডারউইন এই সব প্রবাল 

প্রাচীর ও আযাটল সম্বন্ধে পরীক্ষা কার্ধ ও গবেষণ] চালিয়েছেন । ১৮৩৯ 

সালেই প্রবাল সংস্থানগুলির গঠন রহস্ত সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
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ডারউইন তা সমর্থন করায় তিনি খুবই খুশী হলেন। তিনি এ বিষয়ে আরও 

পরীক্ষা চালালেন। ডারউইন তার মতবাদের সমর্থনে যত তথ্য প্রমাণ 

সংগ্রহ করেছিলেন তার চেয়েও বেশী তথ্য সংগ্রহ করলেন। 

ভূপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরি কেন স্থষ্টি হয়, ভূবিজ্ঞানীদের নিকট তা ছিল এক 

দুজ্জেয় রহম্ত। এই রহম্ত সমাধানে ডানার সামান্ত কিছু অব্দান আছে। 

ডেলাওয়ার জাহাজে তিনি যখন নিম্ন পদস্থ নাবিক কর্মীদের শিক্ষকতার কাজ 

করছিলেন তখনই বিস্থভিয়াস সম্বন্ধে তার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল 

তিনি “অন দ্দি কনডিসনস অব বিস্থভিয়াস” (070 €7০ 00141610155 ০৫ 

ড৬/৪9০185) নামক একটি প্রবন্ধে আলোচন]! করেন। তখন তার বয়স 

মাত্র বাইশ বংমর। পাঁচ বছর পর তিনি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কতকগুলি 

আগ্নেয়গিরি শীর্ষে আরোহণ করে সেগুলি পরীক্ষা করেন। ১৮৬ সালে 

যখন তিনি পুনরায় বিস্থভিয়াস পরিদর্শন করেন তখন আবার তিনি আগ্নেয়- 

গিরিটির অগ্রযৎপাতের প্ররুতি অন্থন্ধান করেছিলেন। ১৮৯০ সালে তার 

“ক্যারেকটারিসটিকস্ অব ভলক্যানৌজ' (00১8150051150105 0£ ৬ 915819099) 

নামক গ্রন্থথানি প্রকাশিত হয়। সেই বছরই তিনি কলেজের কাজ হতে 

অবপর গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ সালে নিউ হ্থাভেনে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর 

পূর্বে “আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে' নেব্রাস্কার শিলাবিন্যাস ( আংশিক ) 

সম্বন্ধে তার একটি গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিই 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত তার শেষ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি নিয়ে বিজ্ঞান সংক্রান্ত 
বিষয়ে তার লেখনী চালনার ষাট বছর পূর্ণ হল। এই ষাট বছরের মধ্যে 

তিনি সর্ববমেত ২১৫টি গবেষণামূলক যৌলিক প্রবন্ধ ও গ্রস্থাদি লিখে গেছেন। 
শুধু ভূবিদ্যা ও মণিকবিছ্যার ক্ষেত্রেই ভানার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ 

সীমাবদ্ধ ছিল না। উইলকিস পরিচালিত সামুদ্রিক অভিযান থেকে ফেরবার 
পর চৌদ্দ বছর ধরে তিনি এই অভিযানকালে লিখিত নোট ( সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ) 
ও নানাবিধ সংগ্রহের বিবরণী প্রকাশে ব্যস্ত ছিলেন। এই নোট ও সংগ্রহগ্ডলি 

শুধু তৃতত্ব সম্বন্ধে নয়, প্রাণীবিদ্যা সম্বন্ষেও। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হল 
তার 'জোফাইট? (প্রবালের অনুরূপ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর--উভয়ধমী জীব ) 

₹ক্রাস্ত রিপোর্টটি। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীবর্গ 

(চিংড়ী জাতীয় প্রাণী ) সম্বন্ধে রিপোর্টটি। জীবতত্ব সম্বন্ধে বৃহত্তর দৃটি ভঙ্গীর 

ফলে তিনি সংগৃহীত উপকরণগুলির নিখুঁত শ্রেণীবিভাগ করতে পেরেছিলেন। 



জেমস ডুইট ডান! ১৯৫ 

যে অস্থির ও বিশৃঙ্খল যুগের মাঝে ডানা জীবন কাটিয়েছেন, তার 

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি খুব সামান্তই অংশ গ্রহণ করেছেন। 
নিজের কাজ, স্ত্রী-পৃত্র-কন্যা, ছোট্ট বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গো্ঠী (এদের মধ্যে 

ছিলেন পাশের বাড়ীর বেঞ্ামিন মিলিম্যানের পরিবার ), এই সব নিয়ে এক 

বিরাট আত্মমমাহিত অধ্যাপকের জীবনষাঁপন করে গেছেন ডানা | প্রিয়দর্শন, 

স্থপুরুষ, দীর্ঘকায়, জ্ঞানবৃদ্ধোচিত পক্ককেশের ভার মাথায়, কবির মত মুখ, 
যে বিষয়ে জনসাধারণের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ, সেই হৃষ্টিতত্ব ও ভৃবিদ্যায় 

তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে সর্বজন স্বীরুত-_তবু আগাসিজের মত তিনি 
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তা ছিলেন না, সাধারণের নিকট বক্তৃতা দেবার জন্য তার 

ডাক পড়ত না। এক সময় ইয়ং মেনস্ ইনস্টিটিউটে একবার ধারাবাহিক 

কতকগুশি বক্তৃতা দিলেও কিন্ত তিনি ঘরে বসে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পাঠ 

করতে বা বাশী ও গীটার বাজাতেই বেশী ভালবাসতেন । 

তা হলেও ভান সমকালীন মানুষের সমস্যাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ উদদাসীন 

ছিলেন ন1। গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে তিনি মনে করতেন উত্তরীদের আদর্শ ই 
ন্যায়সঙ্গত । দেশ থেকে দাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটাই উচিত । জ্ঞান বিস্তারের 

ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রসার ও প্রচার সমর্থন করতেন। একবার 

তিনি সাধারণ বাগবিতগ্ডায় যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় বাইবেল বণিত 

স্থষ্টিতত্বে বিশ্বাসী ধর্মবেত্তারা ভূবিদ্যা বিশ্বস্থষ্টি সম্বন্ধে ষে নতুন মতবাদ প্রচার 

করছিল তার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। তাদের মতে এই নতুন 

তৃতাত্বিক মতবাদ বাইবেলের চিরস্তন সত্যের বিরোধিতা করছে, নাস্তিকতার 

প্রচার করছে. স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করছে। 

ডানা ও আগামসিজ উভয়েই ছিলেন গভীর ধর্মপরায়ণ। তাহলেও তার! 

ভূবিদ্যার প্রচারিত এই বিজ্ঞান ভিত্তিক স্থগ্টিতত্ব সমর্থন করলেন। বৈজ্ঞানিক 

সত্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ম্বাধীনত বিপন্ন হলেই ডান বিজ্ঞানের সমর্থনে 

এগিয়ে আসতেন । 

জনসাধারণের কাজের মধ্যে ষেতে ভয় পেলেও কিন্তু ডান! জনপ্রতিষ্ঠানের 

কাজের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। যুক্তরাষ্ট্রের ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে 

অবিংসবাদী নেতারূপে তার যে খ্যাতি ছিল তার ফলেই তিনি দেশের বিজ্ঞান 

সাধনার প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্বোচ্চ পদপগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। 
কানেটিকাট একাডেমী অব সায়েম্সের প্রেসিডেন্ট নিরাচিত হলেন তিনি । 

১৪ 



১৯৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

পরে আমেরিকান আসোসিয়েসন ফর দি আডভাম্মমেণ্ট অব সায়েন্স ও 

ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভাপতি নিধাচিত হন। 

দেশের মত বিদেশেও ডানা সমান শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। জামান 

ভূপর্ধটক ও প্ররুতিবিজ্ঞানী ভন হামবোল্ড ডানার ভূবিজ্ঞানের গবেষণা 
সমকালীন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টতম অবদানগুপির অন্ততম 

বলে মনে করতেন। ডানার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক মতবাদের প্রতি 

ডারউইনের অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৪৯ সালের আগস্ট মাসেই তিনি 

ডানাকে তার উইলকিস্ অভিযানে সংগৃহীত বছ প্রজাতির নমুনার কয়েকটি 

তাকে ধার দেবার জন্য লিখেছিলেন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্রেরগিরি- 

সমূহের জালামুখগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রত্যক্ষদশী ডানার 
সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রায় পচিশ বছর ধরে ছু জনের মধ্যে 

নিয়মিত পত্রালাপ হত। 

ডারউইনের 'অবিজিন অব ম্পিসিতে” বণিত অভিব্যক্তিবাদ আগামিজ 

যতখানি সমর্থন করতে পেরেছিলেন, ডানা পেরেছিলেন তার চেয়েও কম। 

১৮৫৫ সালে ডানা বাইবেল বণিত স্থগ্টিতত্বে বিশ্বাস করতেন। প্রত্বজীব 

বিছ্যা ষে ডারউইনের বিবর্তনবাদের ব্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে একথা তিনি 

স্বীকার করতেন না। বিশ্বশরষ্টা যে পৃথক পৃথক ভাবে স্বয়ং বিভিন্ন পত্তপ্রাণী 

তরুলতা স্থষ্টি করেছেন এই মতে তার অটল বিশ্বা ছিল। তিনি বলতেন, 
কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন অণু ক্রমবিকাশের নীতি অনুযায়ী বন্য অরণ্যচর 

পশ্তপ্রাণী থেকে গৃহপালিত পশ্ড ও বীদ্দর থেকে মানুষ স্থষ্টি হয়নি । এক 

মহান অবিনশ্বর অষ্টাই সব পশুপ্রাণী স্ট্টি করেছেন। কয়েক বছর পর 

ডারউইনের “অবিজিন অবস্পিসি' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ডান! 

তখন প্রথম বার স্সায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছেন। এমনি স্নায়বিক 

অবসন্নতায় পরে তিনি বারবার আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালের মার্চ 

মাপের আগে জীববিগ্যায় প্রচণ্ড আলোড়ন ৃষ্টিকারী ডারউইনের এই গ্রস্থখানি 

তিনি পড়ে উঠতে পারেন নি। এ গ্রন্থ পড়েও কিন্তু তিনি ডারউইনের 

মতবাদ সমর্থন করতে পারলেন না। তাকে লিখে পাঠালেন, তার নিজের 

গবেষণা ও ভূতান্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি এমন যথেষ্ট প্রমাণ পাননি 

যার ফলে নিঃসন্দেহ হওয়া! চলে যে প্রজাতি হতে প্রজাতিতে ক্রমবিকাশের 

ফলেই পৃথিবীতে পশুপাখী-তরুলতার এই বিচিত্র জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে। 



জেমস ডুইট ডানা ১৯৭ 

প্রথম প্রথম ডারউইন প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ ডানা সমর্থন করতে ন। 

পারলেও কিন্তু পরে এই মতবাদ আরও ভালভাবে পরীক্ষা ও অনুধাবন 

করবার পর এ সম্বন্ধে তার বিরোধিতা কমে আসে। শেষ পর্যস্ত সামান্ 

পরিবর্তন সহ তিনি অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করে নেন। অভিব্যক্তিবাদের 

এই সামান্য পরিবর্তন তিনি তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত “ম্যানুয়েল 
অব জিওলজির, শেষ সংশোধিত সংস্করণে সন্নিবেশিত করে যান। পরবর্তী 

গবেষণার ফলাফল যাই হোক না কেন ওয়ালেসের সঙ্গে ( এই ওয়ালেসই 

ডারউইনের সঙ্গে একত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ উদ্ভাবন করেছিলেন ) 

আমি এ বিষয়ে একমত হতে পারি যে অন্ধ প্রকৃতির উর্ধ্বে এক মহাশক্তিই 

রয়েছে মানুষের ক্রমবিকাশের মূলে। পরমেশ্বরের ইচ্ছাও সদাসক্রিয় শক্তিতেই 
প্রকৃতির অস্তিত্ব, প্রকৃতির মহান সত্যগুলি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও শক্তির প্রকাশ, 

একথা স্বীকার করে নিলে প্রকৃতি ও তার হ্ু্টির সর্বশেষ প্রজাতিরূপী মানব 

সমাজের আবির্ভাব সম্বন্ধে আর কোনও রহন্তই থাকে না।” জৈব বিবর্তনকে 

তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ও একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ 

করেছিলেন । 

ডানার রচিত গ্রস্থগুলি প্রকৃতি ও পৃথিবীর ভূতাত্বিক বিবর্তন সম্ঘ্ধে 

নতুন তত্ব পরিবেশন করেছে । লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী সাগ্রহে এই গ্রন্থপ্তলি 
পাঠ করত। ডারউইনের অরিজিন অব ম্পিসিজ' ও “ডিসেন্ট অব ম্যান" 

(১৮৭১ সালে প্রকাশিত) মাচষের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, ডানার এই 

ভূবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থগুলি সেই চিন্তা-বিপ্লবকে সহায়তা করে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 
অধিবাসীদের মানসিক উন্নতি সাধনে এই কাজটিই হল ডানার সর্বশ্রেষ্ঠ 

অব্দান। আমেরিকা মহাদেশের শিলাস্তরে 1লখিত পৃথিবীর ভূতাত্বিক 

ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করার অভিনব ও বিস্ময়কর কাজের চেয়েও তার ঢের 

বিরাট কান্তি হল তৃপ্রকৃতি স্ষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মনকে 

চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার এই অসামান্য গৌরব। 



১৯ 

গুথন্নিম্তেতল চোর্লস্ন মার্শ 

€ ১৮৩১-১৮৯৯ ) 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাইনোসার ও অন্যান্য জীবাশ্ম 
আমেরিকার প্রতুজীববীদ ওথনিয়েল চার্লস মার্শের মত আর কোনও 

বিজ্ঞানীই আপন বিজ্ঞান সাধনার মাঝে সমসাময়িক কালকে এত ভালভাবে 

প্রতিফলিত করে যাননি । তার বিজ্ঞান সাধনা কালে চলছিল শিল্প বিপ্লবের 

দ্বিতীয় অধ্যায়। এই সময় বড বড় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 

অমশিল্পে যন্ত্র সাহায্যে যুগপৎ বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি (মাস 

প্রডাকসন ) উদ্ভাবিত হয়। কলকারখানায় বহু মূল্যের যন্ত্রপাতি স্থাপিত হতে 
থাকে । এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণে এককালীন বহু অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন 

হত। দেশের সর্বত্র রেলপথ বিস্ময়কর ভ্রত গতিতে প্রসারিত হচ্ছিল। 

ফিলিপ অরমরের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টিনে ভি সংরক্ষিত মাংসের 

নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ভ্রুত প্রপারলাভ করছিল। সমরোপকরণ নির্মাণের 

প্রয়োজনে ও সম্তাদামের ইস্পাত থেকে তৈরি যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্ভব হওয়ায় 

ধাতুশিল্লের ভ্রুত উন্নতি ঘটছিল। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে এবং 

জল ও স্থলপথে মাল প্রেরণের মাশুলের স্ৃববিধাজনক হারের স্থষোগ গ্রহণ 

করতে ওহাওর সাতটি তৈল শোধনাগার একত্রিত হয়ে ১৮৭০ সালে ওহাওর 

স্টাপ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি গঠন করল। পেট্রোল, ইম্পাত, গোমাংস, সীসা ও 

বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য কারখান! স্থাপন করতে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন 

হত। এই বিপুল মূলধন জনসাধারণের নিকট যৌথ কোম্পানীর শেয়ার 
বিক্রয় করে সংগ্রহ করা হত। তাই এই ধরনের যৌথ মালিকানায় চালিত 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল । নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিত। 

বদ্ধ করতে শীঘ্রই পেট্রোল, ইম্পাত, টিনে ভত্তি সংরক্ষিত মাংসশিল্প, সীস1 ও 



ওথনিয়েল চার্লস মার্শ ১৯৯ 

বিদ্যুৎ শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন কোম্পানিগুলি একত্রিত হয়ে ট্রাস্ট গঠন করতে 

লাগল। 

সমাজের সর্বত্র তখন ছিল দুর্গীতির ঘোর প্রাছুর্ভাব। এই ছুর্নীতি শুধু 

আমাদের রেলপথ, ইস্পাত, পেট্রোল, সংরক্ষিত মাংসশিল্লে নিযুক্ত বিপুল ধনী 

শিল্পপতিদের পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 

ছিল সরকারের মাঝেও। উন্মত্ত স্বার্থচালিত স্থৃতীব্র অর্থলিপ্মা রাষ্ট্র, কাউন্টি 
ও মিউনিসপ্যাল শাসন ব্াবস্থায় প্রবল অসাধুতা ও দুর্নীতি বয়ে এনেছিল। 

ভোগস্থথের উপকরণ অর্জনের এই প্রমত্ত প্রচেষ্টা ও তার আনুষঙ্গিক 

ছুনীতি সত্বেও এক নতুন আমেরিক গড়ে উঠেছিল। ওই আমেরিকা আপন 
জাতীয়তাবাদে অন্ত প্রাণিত, ইউরোপের প্রতি কম নির্ভরশীল। পুরুষানুক্রমে 

স্বীয় শক্তিতে আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পশ্চিমের নির্জন নিঃসঙ্গ সীমান্তবতী অঞ্চলে 

গিয়ে বসতি স্থাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বহু আমেরিকাবামী। এ থেকে 

তাদের মাঝে দেখা দিয়েছিল এক অদ্ভুত ব্যক্তি-ন্বাতন্থ্যবাদ । এতে তীরা ব্যক্তি- 

স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাদের গণতান্ত্রিক মনোভাবও বুদ্ধি পেয়েছিল। 

প্রশাসনিক সংস্কারের কথা এই সময় সবত্র আলোচিত হতে লাগল। পনেরো 

বছর আন্দোলনের পর ১৮৮৩ সালে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সিবিল সাভিম আকৃট 

€ জনপালন কৃত্যক আইন) পাস হল। এই দৃষ্টান্ত অন্ুনরণ করে পরে 

বাজ্যসরকারগুলিও নিজ নিজ জনপালন কৃত্যক আইন পাস করতে থাকে । 

সেকালের শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীদের এমনি উদ্দাম প্রতিযোগিতার 

মহোৎসব, বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে বিরাট ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান 

গঠন ও রাজনৈতিক ছুননীতি--এ থেকে উদ্ভব হল অগাধ বিস্তশীল মুষ্টিমেয় 
ক্রোড়পতি। এছাড়া এই নতুন শিল্পসমৃদ্ধির যুগে অপেক্ষাকৃত সৎ উপায়ে 

প্রভূত বিস্ত অর্জনকারী হাজার হাজার মাঝারি ধনীরও কৃষ্টি হয়েছিল। এই 

দলের অন্ততৃক্ত ছিলেন জর্জ পীবডি। ইনি অতি হীন অবস্থা থেকে প্রচুর 

অর্থ উপার্জন করেছিলেন। মুদির দোকানের কেরানীর কাজ থেকে শুরু করে 

ফেরিওয়ালার কাজ, স্টোর কীপাবের কাজ, তুলা ও কাট] কাপড় রপ্তানীর 

কাজ প্রভৃতির নানা ধরনের ছোটখাট কাজ করে তিনি একটি রেল- 
কোম্পানীর ম্যানেজার হন। শেষ পর্বস্ত তিনি অর্থবিনিয়োগকারী বিরাট 

ব্যাঙ্কার ও বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। 
১৮৩৭ সাল থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছিলেন। তীর ব্যাহ্গেয 



২০০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

বিনিয়োগের ব্যবনা ও বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ বেশীর ভাগই চলত 

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্য । 

পীবতি মানবতাবাদী ও বিশ্বপ্রেমিক রবার্ট ওয়েনের বন্ধু হয়ে উঠেছিশেন 
এবং তার পদাস্ক অন্গঘরণ করতেন। নিজের ৮,০০০,০০ ডলার মূল্যের 

সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি শিক্ষা ও জনকল্যাণে দান করে যান। পীবডি 

ছিলেন অকৃতদার। তার বহু আত্মীয়স্বজন তাই তার শ্রেহ মমতা ও সাহায্য 

লাভ করত। এদেব মধো ছিলেন তার ভাগ্নে ওথনিয়েল মি. মার্শ। 

ওথনিয়েলের মা ছিলেন জজ পীবডির এক বোন। ওথনিয়েলের বয়স যখন 

প্রায় এক বছর সেই সময় তার মা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মার যান। পীবডি 

তলার সেই ভাগ্জেটির প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন । মার্শ প্রথমে 

জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রতি, পরে ভূবিষ্যার প্রতি আরুষ্ট হন। বাড়ী থেকে এক 

মাইল দূরে খন এরিখালের খনন কার্ধ চলছিল, সেই সময় খালের কাঁটা মাটি 
ও ইট পাথরের সঙ্গে ওঠ! ট্রাইলোবাইট ও ব্রোকিওপডদের ( পলিয়জয়িক 

শিলাস্তরের্্ মাঝে প্রাপ্ধ খোলসাবৃত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ও মাছ ) জীবাশ্ম 

দেখে পরম কোৌতুহলাক্রান্ত হয়েই তিনি তৃবিগ্ভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 
অতঃপর মার্শ যখন কলেজে পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন ধনবান 

মাতুলের নিকট হতে অর্থ সাহাধ্য লাভ করতে তার কোনও অস্থবিধা হল না। 

মার্শ আগ্ডোভারের ফিলিপস্ একাডেমিতে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি 

স্কুলের পত্রিকায় লিখতেন । অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার কার্ধ 

চালিয়ে তিনি স্কুলের বিতর্ক সমিতির ( ডিবেটিং ক্লাবের ) সভাপতি নির্বাচিত 

হয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করেন। এই 

পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সেই বছরই মাতুল 

পীবডির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হল। চুপি চুপি তাঁকে মার্শ বললেন, 
মাম] নিশ্চয়ই তাকে ইয়েল কলেজে পড়তে দেখলে সুখী হবেন। 

১৮৬০ সালে ইয়েল কলেজ থেকে স্নবাতকের পরীক্ষায় পাস করবার পর 

মার্শ পিবিটা কাপপা সমিতির জন্য নির্বাচিত হন এবং গ্রীক ও লাতিন 

সাহিত্যের একটি পরীক্ষায় ভাল ফল দেখানোয় বার্কলে বৃত্তি লাভ করেন। 
এই বৃত্তি দানের সঙ্গে একটি গুরুতর শর্ত ছিল। এই শর্ত অনুযায়ী বৃত্তিপ্রাপ্ত 

ছাত্রকে ইয়েল কলেজে ন্সাতকের শ্রেণীতে এক থেকে তিন বৎসর পড়তে হত। 

এই্ স্ময় ইয়েল কলেজে শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। 



ওথনিয়েল চার্লস মার্শ ২০১ 

এখানে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিজ্ঞানী 

অধ্যাপক জেমস ভান ছাত্র হিসাবে মার্শের মেধা ও কৃতিত্ব লক্ষ্য করে খুশী 

হয়েছিলেন। মার্শ যে বালাকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলা ও জীবাশ্ম 

সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, একথা তিনি জানতেন। তিনি মার্শকে 

তার বাল্যকালের ভূবিগ্ার প্রতি এই অনুরাগ অক্ষুণ্ন রেখে এ সম্বন্ধে ইয়েলে 

আরও পড়াশুন! করতে অনুরোধ জানান । মার্শ মনস্থির করে ফেললেন £ 

তিনি মেরুদণ্তী প্রাণীবর্গ সংক্রান্ত প্রত্বজীববি্যায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন ক$বেন। 

মার্শ এবার অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পন। 

ফাদলেন। তারপর বিপুল অধ্যবসায়, একাগ্রচিত্ততা, কঠিন সম্ল্প, অদম্য জ্ঞান- 

স্পৃহা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৎকালীন সাফল্যমণ্ডিত বিরাট শিল্পপতিদের 

হিংস্র নির্মমতা নিয়ে তিনি আপন লক্ষ্য সাধনে এগিয়ে চললেন। তার লক্ষ্য 

ছিল, মাতুল পীবডির অর্থে যতটা! ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সেবা করা সম্ভব তাই 
তিনি করবেন । ১৮৬০ সালের জুলাই মামে তিনি মাতুলকে বিজ্ঞানের সেবায় 

জীবন উৎসর্গ করার স্ল্লের কথা লিখে জানালেন । পীবডি তার স্কটপ্যাণ্ডের 

প্রাসাদ থেকে এ চিঠির উত্তর দ্িলেন। “যারা অর্থের জন্য আমার উপর 
অনেকাংশে নির্ভরশীল, এবং যার] তাদের সচ্চরিত্রতা ও উদ্য়ের দ্বারা প্রমাণ 

করেছে যে তারা তাদের প্রতি ন্যস্ত বিশ্বাসের যোগ্য, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা 

জানতে এবং তাদের উদার হস্তে সাহায্য করতেই আমি সব্দ। ইচ্ছুক। 

তোমাকে যতট। আমি লক্ষ্য করেছি এবং তোমার সম্বন্ধে অন্যের কাছ থেকে 

যেসব খবর পেয়েছি তাতে আমি তোমাকে সেই অন্ুগ্রহভাজন ব্যাক্তবর্গের 

তালিকাতুক্ত করলাম ।” এই চিঠির সঙ্গে এল ২২০০ ডলারের একথানি চেক__ 
মার্শের শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুলের স্াতকোত্তর ক্লাসে দুবছর পড়বার খরচ। 

১৮৬২ সালে শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল থেকে স্নাতকোত্তর পর+ক্ষা পাস 

করবার পর ইউনিয়ন স্থল বাহিনীতে একটি মেজরের পদ পেয়েও মা তা 

করলেন না। কারণ তিনি চোথে কম দেখতেন। ইয়েল কলেজ থেকে 

তাকে অধ্যাপকের চাকরি দিতে চাওয়া হয়েছিল। তাও তিনি নিলেন না। 

প্রস্তুত হতে লাগলেন ইউরোপে গিয়ে মেকুদর্তী প্রত্ুজীববিগ্যার আরও অধিক 

জ্ঞান আহরণের জন্য । ইউরোপে যতদিন কাটিয়েছিলেন তার বেশ কিছু সময় 

বায়িত হয় ধনী মাতুলের নিকট হতে ইয়েল বিশ্ববিগ্ভালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য 

আদায়ের চেষ্টায়, তার সঙ্গে সাক্ষাতে ও পত্রালাপে । মার্শের মারফৎ ইয়েল 



২০২ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

কলেজের অধ্যাপক বেঞামিন সিলিম্যান ( জুনিয়ার )( ইনি বিখ্যাত বিজ্ঞাণী 

বেঞ্ামিন সিপিম্যানের পুত্র) খবর পেয়েছিলেন নতুন একটি নকশার স্কুল 

প্রতিষ্ঠার জন্য পীবডি হার্ভার্ড কলেজকে ১৫০০০০ ডলার সাহাধা করছেন। 

বেঞামিন সিলিম্যান ( জুনিয়ার ) ১৮৬২ সালে মার্শের মাতুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মার্শকে লিখলেন পীবডির সঙ্গে যোগাযোগ 

স্থাপন করে ইয়েল কলেজের জীবতত্বের গৃহ নির্মাণের জন্য বা মিউজিয়াম 

স্থাপনের জন্ত সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে । 

মার্শ সিলিম্যানকে লিখে পাঠালেন, পীবডি তার উইলে ইয়েল কলেজকে 

জীবতত্বের জন্য ১০০০০ ডলার দ্রান করতে চান। এই অর্থতার মৃত্যুর 

পর পাওয়া যাবে। সিলিম্যান এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মার্শকে স্মরণ 

করিয়ে দিলেন যে তার মাতুল উইলে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ দিতে 

চেয়েছেন তা নিতান্তই অপ্রতুল। ইয়েলে জীবতত্বের ষে বিরাট প্রদর্শশালা। 

স্থাপনের পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা সম্পূর্ণ করা যাবে না তা দিয়ে। 

সিলিম্যান মার্শকে আরও বোঝালেন ষে এই সংগ্রহশাল! নির্মীণের কাজ 

অবিলম্বে সুরু করতে হবে, “যাতে অতি শীঘ্র নির্যাণ কাধ শেষ হয়ে মার্শ 

এখানে তার কার্ষভার গ্রহণ করতে পারেন” এবং “গীবডি তার জীবদ্দশাতেই 

তোমাকে তোমার এবং তার উভয়ের পক্ষে যথাযোগ্য সম্মানজনক পদে 

অধিষ্ঠিত দেখে সখী হতে পারেন ।, 

মার্শ সমগ্র ব্যাপারটি এক্ধপ দক্ষতার সঙ্গে পীবডির সামনে উপস্থাপিত 

করলেন যে উইলে প্রস্তাবিত সময়ের অনেক আগেই ইয়েল কলেজ পীবডির 

নিকট হতে অর্থ সাহায্য পেয়ে গেল। তছৃপরি পীবডি ১৮৬৬ সালে ইয়েল 

বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন এবং উইলে প্রস্তাবিত মৃত্যুর পর এক লক্ষ 

ডলার দানের পরিবর্তে ইয়েল জীবতত্বের একটি প্রদর্শশালা নির্মাণ ও 

পরিচালনার জন্য তখনই ১৫০০০ ডলার দান করলেন। এছাড়া মার্শ তার 

বিজ্ঞানের বইপত্র ও দেরাজ আলমারি কেনবার জন্য নগদ ২০০০ ডলার 

পেলেন। এই সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বদ্ধে তিনি পীবডিকে 

বলেছিলেন, “ব্যবসায়ীদের যে*ন মূলধন বিজ্ঞানের অধ্যাপকর্দের তেমনি এই 

বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাগার । তবে বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হল এই যে তাদের 

কোনও লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয় না।” মার্শের বাকচাতুরী ও কুটবুদ্ধি 
ছিল এমনি তীক্ষু যে তা সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য । 



ওথনিয়েল চার্লল মাশ ২০৩ 

এমনি ভাবে স্থকৌশলে কলকাঠি নেড়ে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রথম প্রত্ব জীববিদ্যার অধ্যাপকের পদ হৃষ্টি হল ও এখানে গীবডি মিউজিয়াম 

অব নেচারাল হিন্ত্ি নামে জীবতত্বের 'একটি প্রদর্শশাল স্থাপিত হল। মার্শ 

পরে এই প্রদর্শশালাটি অজশ্র নতুন ও চমকপ্রদ জীবাশ্মে সজ্জিত করেন। 

মার্শকে অধ্যাপকরূপে লাভ করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিল বিত্তবান এমন 

এক ব্যক্তিকে, যিনি ক্লাসে ছেলে পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করেই স্থখী থাকতে 

চাননি, বরং উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাঞ্ধ সমুদয় অর্থ বায় করে সারাজীবন ইয়েল 

বিশ্ববিদ্ালয় ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন করে গেছেন। বিজ্ঞান সাধনায় 

নিজের পূর্ব নির্ধারিত ক্ষেত্র অধিকারে মার্শ ছিলেন দুঃসাহসী, উদ্যমী ও 

জলদস্থ্যর মত নির্মম। ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়ের মেকদণ্ডী প্রত্ুজীববিদ্যার 

বিভাগটিকে তিনি এ ধরনের সবশ্রেষ্ঠ বিছ্যায়তন বূপে গড়ে তোলার সংকল্প 

গ্রহণ করেছিলেন । অর্থব্যয় বা খাটুনির প্রশ্ন বা ব্যক্তি বা দলের বিরোধিতা 

তিনি তার এই সঙ্কল্প মাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেননি । ওথনিয়েল 

মার্শ হবেন গ্রতুজীববিদ্যার অদুষ্টপূর্ব নমুনাবলীর সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত সংগ্রাহক, 
এই ছিল তার বিধিলিপি। 

১৮৬৫ সালের গ্রীক্মকালে দেশে ফিরবার আগে মার্শ ছুই মাস ইউরোপে 

প্রত্বজীববিগ্যার চর্চায় কাটিয়েছিলেন। ইউরোপে যখন যেখানে গেছেন 

সেখানেই প্রত্বজীববিদ্ঠার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেছিলেন । ডারউইনের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে সার] বিশ্বে ঘোর আলোড়ন 

সৃষ্টিকারী তার বৈপ্লবিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। মার্শ 

ইতিপূর্বেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ অকপটে গ্রহণ করেছিলেন। প্ররত্ব- 

জীববিদ্যার যে বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অনুশীলন করেছিলেন, তাতে তিনি 

ডারউইনের বিবর্তনবার্দের উৎসাহী প্রবক্ত1 হয়ে উঠলেন। ইউরোপ থেকে 

ফেরবার পথে মার্শ স্কটল্যাণ্ডের প্রাসাদে তার মাতুলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে 

ছিলেন। তারপর আড়াই টন পরিমাণ জীবাশ্ম এবং ৫০০০ ডলার মূল্যের 

পুস্তক (প্রধানতঃ জীববিগ্যা বিষয়ক ) নিয়ে দেশে রওনা হলেন । পরের বছর 

পয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালফের প্রত্বজীববিদ্যার অধ্যাপনার 

কাজে যোগ দিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্ধন্ত তিনি এই পর্দে বহাল ছিলেন। 

চার বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল ডানার “ম্যানুয়াল অব জিয়লজি' 

নামক গ্রস্থথানি। এই গ্রন্থে ডানা পৃথিবীর ভূমিভাগের স্তর সমূহ গঠনের 
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কাল বিভাগ করেছিলেন । বিভিন্ন ভূম্তর গঠনের সমগ্র কালকে তিনি কয়েকটি 

অধিযুগ বা অধিকল্পে বিভক্ত করেন। এই কাল বিভাগ অনুযায়ী পৃথিবীতে 
প্রাণের আবির্ভাব হয় ১,৫০০,০০০১০০০ বৎসর পূর্বে। অনুন্নত অজটিলদেহী 

মেরুদণ্ডী প্রাণী দেখ! দিয়েছিল, শেষ পুরাজীবীয় ( প্যালিওজোয়িক ) যুগে__. 
আজ থেকে পাচ কোটি বছর আগে । এই সরলদেহী মেরুদপণ্তী প্রাণী থেকে 
উচাঙ্গের মেরুদণ্ডী প্রাণী আবিভূতি হয় শেষে নবজীবীয় (সেনোজোয়িক ) 
অধিকল্পে__স্তন্তপা্ী প্রাণীদের এই যুগ ৬০ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল। 

মার্শ তার জীবাশ্ম সম্পকিত গবেষণার কাজ এই ছুই অধিকল্পের মধো সীমাবদ্ধ 
রাখাই স্থির করেন। 

তূত্তগুলি যেন প্রত্বুজীববিদ্যার এক গভীর খনি। প্রতুজীববিদগণ এই 
খনির সবোচ্চ স্তরের সামান্য কিছু অংশের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন 

মাত্র। দৃষ্টাস্ত দিয়ে বল! চলে, জর্জ ক্রোগহান কেনটাকির বিগ বোন লিক 

অঞ্চল থেকে কতকগুলি জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছিলেন। ক্রোগহান ডাবলিন 

থেকে ১৭৪১ সালে পেনমিলভানিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। 

আমেরিকায় তখন কোনও প্রত্ব জীববিদ ছিলেন না বলে ক্রোগহান তার 

সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি পরীক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন। কতক গুলি 

জীবাশ্ম প্রেরিত হয়েছিল লর্ড শেলবার্নের নিকট । ইনি ছিলেন আমেরিকার 

উপনিবেশ সমূহের তত্বাবধায়ক। অন্য জীবাশ্মগুলি ক্রোগহান পাঠিয়েছিলেন 

বেঞ্ামিন ফ্লাঙ্কলিনের নিকট । তিনি তখন লগ্ডনে ছিলেন। ১৭৬৭ সালে 

পীটার কলিনমন এগুলি সম্বন্ধে রয়েল সোসায়িটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ 

করেন। 

পনেরো বছর পর জেফারসন আরও অধিক পরিযাণে জীবাশ্ম সংগ্রহের 

প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কিছুকাল পরই একটি গ্লথের 

( মেগালোনিকস্ ) জীবাশ্ম তার হাতে আমে। ভার্জিনিয়। প্রদেশের একটি 

গুহ! খনন করে এটি পাওয়] গিয়েছিল। আরও জীবাশ্মের সন্ধানে ১৮০৭ 

সালে জেফারসন ক্লার্ককে বিগবোন লিক অঞ্চলে পাঠান। এই ক্লার্ক ছিলেন 

ক্লার্ক ও লুইস-এর অভিযানের নেতাদের একজন । ক্লার্ক প্রায় তিন শত 

অধুনালুপ্ত হস্তির অস্থিসার সংগ্রহ করে আনেন। এগুলি হোয়াইট হাউসে 

রক্ষিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জেফারগন নিজে এই অভিযানের ব্যয়ভার 

বহন করেছিলেন । 
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বেশ কিছুকাল বিগবোন লিক অঞ্চলে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলিই আমেরিকার 

প্রত্ব জীববিষ্যার আসর জুড়ে ছিল। জীবাশ্বের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা ও 

বিভিন্ন পশ্তপ্রাণীর শ্রেণীবিভাগের মাঝেই ছিল প্রত্ব জীববিদ্যা চর্চা সীমাবদ্ধ । 

পরে অন্যান্য বিভাগেও গবেষণ] শুরু হয় এবং আমেরিকার প্রত্ব জীববিদগণ 

অভিবাক্তিবাদের বুহত্তর পটতৃমিতে বিষয়টি বিচার করতে থাকেন । মেরুদণ্ডী 

প্রতুজীববিদ্যার অগ্রগতি হয় খুব সাম্রান্তই । ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত উত্তর 

আমেরিকার ভূতত্ব সম্বন্ধে লিখিত ডানার 'ম্যান্ুয়েল অব জিওলজি” নামক 

সাত শত পৃষ্ঠার গ্রন্থে মেকুদণ্ডী জীবাশ্ম সম্বন্ধে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখ! 
হয়েছিল মাত্র ছুই পৃষ্ঠার মধ্যে । 

পেনমিলভানিয়] বিশ্ববিচ্ভালয়ের শারীর স্থান বিদ্ার অধ্যাপক ছিলেন 

চিকিৎসাবিদ জোসেফ লিডে। তিনি এবং অন্যান্ত অনেকেই এই ইঙ্গিত 

দিয়েছিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলে অন্ুসন্ধানকার্ধ চালালে বহু মেরুদণ্তী প্রাণীর 

জীবাশ্ের সন্ধান পাওয়া যাবে। এদিক দিয়ে এ অঞ্চলটি প্রত্বজীবব্দিদের 

স্বর্গরাজ্য বলে গণ্য হবার যোগ্য । ১৮৬৮ সালে মার্শ লিডের এই অন্তমান 

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। এর কিছু আগে তিনি শিকাগো শহরে “আমেরিকান 

আসোসিয়েশন ফর দি আডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের, সভায় যোগদান 

করেছিলেন। সেখানে তিনি এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিবাচিত হন। 

সভার শেষে তিনি একটি প্রমোদ ভ্রমণকারী দলের সঙ্গে মিশে প্রমোদ ভ্রমণে 

বেরিয়ে পড়েন। এই দলটি ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথের সমগ্র পশ্চিম 

ংশ ভ্রমণ করে ওয়াওমিং-এর বেন্টন ছাড়িয়ে ষাট মাইল দৃরবর্তী একটি স্থানে 
গিয়ে পৌঁছেছিল। যাত্রার শেষ এক মাইলের রেলপথ তৈরী হয়েছিল 

ছু ঘণ্টা আগে এই ট্রেনেই আনা রেলের পাটি দিয়ে। মার্শ মনশ্চক্ষে দেখতে 

পেলেন “এই প্রাচীন সমুদ্রের তলদেশে লুক্কায়িত রয়েছে বিপুল জীবাশ্ম 

ভাণ্ডার একথা বুঝতে আমার দেরী হল না যে এ অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক 

কালের ইতিহাস এবং সেই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় ভূতাত্বিক অনুসন্ধান ও 

গবেষণার নতুন উপজীব্য বিষয়রূপে গণ্য হবার যোগ্য । এই গবেষণায় 

ভূবিদ্যার কোনও ছাত্র যদি সার! জীবনও অতিবাহিত করে, তা হলেও এইটি 

হবে তার জীবনের সেরা কাজ ।” 

নিউ হ্াভেনে ফিরে আসবার পরই তিনি এই প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্োের 

অফুরস্ত ভাগারে অনুসন্ধান অভিযান চালানোর একটি পরিকল্পনা রচনা করে 
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«ফেললেন। ক্যানজাস, নেব্রাসকা, ভ্যাকোটা প্রদেশসমূহ, কলোরডো, 

ইউটাঁ, ওয়াওমিং, ওমনটানা,_-এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক ও স্থসন্বদ্ধ 

অনুসন্ধান চালানেো! তার এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। এ কাজের জন্য 

প্রয়োজন হল একদল দুঃসাহসী তরুণের যার] বন্ত বাইসন পাল ও শক্রভাবাপন্ন 

রেডইগ্ডিয়ান অধ্যুষিত অপরিচিত নতুন দেশে আযডভেঞ্চারের জীবন সাদরে 

বরণ করে নিতে প্রস্তত। ইয়েল বিশ্ববিস্ঠালয়ে এমনি তরুণ দলের অভাব 

ছিল না। কলেজের তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে মার্শের অনেক বন্ধু ছিল। 

অতি নিপুণ অশ্বারোহী, বন্দুক চালনায় অব্যর্থ সন্ধানী, মতস্ত শিকারে পারদর্শী 
ও ক্যাম্প ফায়ারের মজলিশে গল্প বলার চমৎকার সঙ্গীরূপে তার খ্যাতি ছিল। 

সুদক্ষ ব্যবসায়ীর বাস্তব বুদ্ধি ও সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে এমনি একটি অভিষান 
সংগঠন কর]। একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই ধরনের অনুসন্ধান 

অভিযান চালানোর যোগ্য নেতাও ছিলেন মার্শ । তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও 

ছিল ঘথেষ্ট। অভিষাত্রীদলটিকে যখন অতিমাত্রায় শক্রভাবাপন্ন রেড ইগ্ডিয়ান 

অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হত তখন তাদের নিরাপত্তা বিধানের 

প্রয়োজন হত। মার্শ তার প্রভাব প্রতিপত্তি বলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিপ্ণীর 

নিকট হতে প্রয়োজন মত রক্ষী সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারতেন, ইউনিয়ন 

প্যামিফিক রেলরোড কোম্পানীর অফিসারদের নিকট হতে সর্ববিধ সাহায্যও 

আদায় করেছিলেন। 

১৮৬৯ সনে জর্জ পীবডি মারা যান। উইলে তিনি মাশকে ১*০০০০ 

ডলার দান করে যান। ১৮৭০ সাল থেকে শুরু করে পর পর চার বছর প্রতি 

গ্রীষ্মকালে মার্শ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও স্সাতকদের নিয়ে গঠিত এক 

একটি অনুসন্ধান দল নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে জীবাশ্ম সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন। 

প্রতি দলে থাকত চার থেকে বারো জন লোক। মার্শ পরিচালিত প্রত্ব- 

জীববিগ্যার জীবাশ্ম সংগ্রহের এই সব অভিযানে ধারা যোগ দিয়েছিলেন, 

তাদের মধ্যে ছিলেন লোহালক্কর ব্যবসায়ী সার্জে্ট আযগ্ড কোম্পানির 

হেনরি বি সার্জেপ্ট, জেমস ডব্রিউ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইনি পরে ইয়র্ক থেকে 

ংগ্রেসের সদশ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তুলাবীজ ছাড়ানোর যন্ত্র (কটনজিন) 

আবিষ্কারক বিখ্যাত হুইটনির পৌত্র, এলি হুইটনি, হেনরি ওয়ার্ড বীচারের 

পুত্র উইলিয়াম পি বীচার, কানেটি কাটের চিনে সিল্ক মিলস্এর ছেনরি 

(জি চিনে। 
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বাফেলে৷ বিল, স্থলবাহিনীর লোকজন, ও পনি রেড ইপ্ডিয়ান পথ 

প্রদর্শকদের দ্বার চালিত হয়ে পৃ্াঞ্চল হতে আগত এই গ্রাণোচ্ছুল, দুঃসাহসী 
তরুণের দল পশ্চিমের প্রেইরি ভূমি ও রকি পর্বতমালার উচ্চ ভূমিতে 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবাশ্মের সন্ধানে ফিরতে লাগল । জ্বলন্ত মার্তগ্ডের 
অগ্রিক্ষরা তাপের মাঝে পাহাড় পর্বত, গিরিখাত ও অধিত্যকার উপর দিয়ে 

রস্দবাহী ঘোডাগুলি নিয়ে দলটি এগিয়ে চলে। এইসব অধিত্যক] অনেক 

ক্ষেত্রে সমুদ্র সমতল থেকে সাত হাজার ফিট উর্ধে অবস্থিত। বহু পূর্বে 

একদা ক্যালিফোনিয়ায় সোনার সন্ধানে লে দলে ছুটে ছিল মান্ুষ। তাদের 

গাড়ীর চাকায় পথে পথে গাড়ীর খাত স্ট্টি হয়েছিল। অভিষাত্রী দলটি দেখতে 

পেল, সেই সব খাতের মাঝে ঘাম জন্মেছে । রেলপথ নিমিত হওয়ায় ঘোড়ায় 

টানা গাড়ীতে চডে পশ্চিমের যাত্রীদের আর প্রেরির এই পথ ধরে চলবার 

প্রয়োজন হয় না। এপথ তাই পরিত্যক্ত । যখন তেমন জীবাশ্মের সন্ধান 

মিলত না, সংগৃহীত জীবাশ্ম বাধাছণাদ। ও বাক্সবন্দী করার কাজ খুবই নীরস 

মনে হত, তখন দলের লোকজন বন্দুক ও শিকারের ছুরি নিয়ে বাইসন শিকারে 

বেরিয়ে পড়ত। মার্শ ছিলেন অসম সাহসী, প্রায় বেপরোয়। প্রকৃতির । 

একবার একপাল বাইমনের মাঝে পড়ে তাদের পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে তার 

প্রাণনাশ হবার উপক্রম হয়েছিল । 

এই সব আধাবৈজ্ঞানিক, আধা দুঃসাহসী আডভেঞ্চার-পিয়ামী ছাত্রদের 

অভিযান থেকে পাওয়া গেল নতুন নতুন কতকগুলি জীবাশ্মের নমুনা । 

প্রতুজীববিগ্যার ইতিহাসে এগুলি মার্শের নাম পুরোভাগে স্থাপনে সাহায্য 

করল। অভিষযাত্রীদল অন্রসন্ধানের শেষে পশ্চিমাঞ্চল থেকে যে পৰত প্রমাণ 

জীবাশ্ম সংগ্রহ করে এনেছিল, তার মধ্যে ছিল কতকগুলি অদ্ভুত প্রাণীর 

জীবাশ্মের টুকরো । এই প্রাণীগুলি ম্মরণাতীত কালে ধরাপৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হয়ে 

গিয়েছিল । ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের স্বপক্ষে প্রমাণে কতকগুলি স্থানে 

ফাক বয়ে গিয়েছিল। এই জীবাশ্মের অনেকগুলি সেই ফাক পূরণে সাহায্য 
করল। এইসব অভিযানে সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি ষে সব মুল্যবান প্রাণীবিগ্ভাগত 

তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ করে তিনটি বিষয় 

বিশ্ববাীর পরম বিস্ময় উৎপাদন করে। 

পশ্চিম ক্যানজাসে পাতল1 খড়িচুর্ণ ভন্তি একটি মৃত নদীর শুফ বক্ষে 
মাশ” দৈবাৎ ছোট্ট্র একটি: প্রস্তরীভূত ফাপা হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে পান । 
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এটি লম্বায় ছয় ইঞ্চি। ব্যাস এক ইঞ্চি। বনু পশ্তপ্রাণীর হাড়গোড়ের সঙ্গে 

পরিচয় ছিল মার্শের । তিন বছর ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও 

প্রদর্শশালায় ঘুরে অজন্্ জীবাশ্মের নমুনাও তিনি দেখেছিলেন। এই ছোট্ট 
হাড়ের টুকরোটি পরীক্ষা করেই তিনি বুঝেছিলেন এটি সাধারণ কোনও 
জীবাশ্ম নয়। সযত্বে ঝেড়ে মুছে, কাগজে মুড়ে তিনি এটি নিউ হ্যাভেনে 

নিয়ে এলেন। দীর্ঘকাল গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করবার পর 

'নিঃসন্দেহ হলেন ষে জীবিত ঝা লুপ্ত প্রাণীর্দের মধ্যে একমাত্র উভন্ত সরীস্প 

ৰা টেরো'ডাকটিলের পাখার হাড়ের অস্থি সন্ধিতেই এই হাড়টির অন্তরূপ 

'অস্থিদন্ধি দেখা যায়|” 

মাত্র একখানি হাড, তারই ভিত্তিতেই মাঁশ মনে মনে গডে ফেললেন 

সম্পূর্ণ লুপ্তপ্রায় প্রাণীটি, তারপর অতি সতর্ক বিজ্ঞানীর মতই তার সিদ্ধান্ত 

ঘোষণা করলেন। জানালেন, আমেরিকার প্রথম উড্কু সরীস্থপ 
টেরানোডন (06621500013 ) আবিষ্কারের কথা । এই উডভ্ত সরীন্থপটির 

(টেরোডাকটিল) পাখার বিস্তার ছিল অন্তত কুড়ি ফুট, এটি ছিল দস্তহীন ও 

মৎস্ত-ভোজী প্রাণী, পরিচিত যে কোনও সরীন্থপ অপেক্ষা অন্ততঃ কুডি গুণ 

'বিরাটকায়, সম্ভবত উড়ন্ত প্রাণীদের মধ্যে বিরাটতম। এই উড়কু সরীস্থপের 
অস্থির সন্ধান পাবার পর যুক্তরাষ্ট্রে খবর এল জার্মানীর আইথস্ট্যাটের 

(০5510 ভূগর্ভ খনন করে দীর্ঘপুচ্ছ একটি টেরোডা কটিলের সম্পূর্ণ জীবাশ্ম 
পাওয়া গেছে । আগাসিজ এটি কেনার চেষ্টা করেছিলেন। মার্শ তার 

চেয়েও বেশী দাম কবুল করে, প্রায় ১০০০ ডলার মূল্যে জীবাশ্মটি ইয়েল 
প্রদর্শশালার জন্য কিনলেন। 

বিবর্তনের পথে প্রথম যে পক্ষীকুলের উদ্ভব হয়েছিল তার সন্ধান দেওয়াই 

মার্শের প্রত্বজীববিদ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। ১৮৬১ সালে জার্মানীর 
শোলন হোফেনে মাটি খুঁড়ে এই ধরনের একটি আদিমতম পক্ষীর জীবাশ্ম 

পাওয়া যায়। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে এই অদ্ভূত প্রাণীটি সরীন্ুপের 

মত, অথচ এর বহিরঙ্গ পাখীর মত। প্রাণীটির নাম দেওয়া হয়েছিল 

'আকিয়োপটেরিকৃস্ (4101১600252 )। এর পাখা ছিল, গিরগিটির 

মত দীর্ঘ লেজ ছিল, নখ ও পালক ছিল। মধ্যজীবীয় অধিকল্পে সম্ভবত এবা 

গাছে গাছে উড়ে বেড়াত। পাখাঁদের দাত থাকে ন1। কিন্তু এদের উভয় 
এচোয়ালেই দাত ছিল। এরা সম্ভবত পাখী ও সরীন্থপের মধ্যবর্তী স্তরের 
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প্রাণী। এই প্রাণীকুল এখন ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত । ১৮৬৫ সালে জার্মানীতে 

মার্শ যখন এই জীবাশ্বটি দেখেন তখন এইটিই যে পাখী ও সরীহ্ছপের মধ্যবতী 

বিলুপ্ত প্রাণীর নিদর্শন এ বিষয়ে তিনি নিঃপন্দেহ হতে পারেননি । পরে 

ক্যানজাস প্রদেশের তৃস্তর থেকে তিনি ক্রেটাশিয়াস উপকূলের ভূম্তরে 
যে সব জীবাশ্ব সংগ্রহ করেন তা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই টাতাল 

পাখীর অস্তিত্বে আর কোনও সন্দেহ রইল ন1। 

দশ কোটি বৎসর পূর্বেকার ক্রেটাশিয়াস যুগের বিলুপ্ত দাতাল পাখীর যে 

নিদর্শনগুলি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার বিবরণী মাশ” ১৮৮০ সালে 

এ মনোগ্রাফ অন দ্দি একস্টিনকট্ টুথভ বার্ডস অব নর্থ আমেরিকা” (4 

11017092901) ০00. 006 700০0000060 3105 ০0010) 1051152) 

নামক একটি সন্দর্ভে প্রকাশ করেন। এইটিই মাশের প্রথম বিখ্যাত সন্দর্ভ। 

জীবজগতের বিবর্তন ধারায় সরীম্থপ ও পক্ষীর মধ্যবর্তী কোনও প্রাণীর 

অস্তিত্বের গ্রমাণ পাওয়1 যাচ্ছিল না এতদিন । এই দিক দিয়ে অভিব্যক্তিবাদের 

প্রমাণ শৃঙ্খলে যে ফাক রয়ে গিয়েছিল মার্শের এই সন্দর্ভে সে ফাক পূরণ হল। 

টমাস হাকস্লে এমনি ধরনের প্রাণীর অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এমনি 

প্রাণীর জীবাশ্ন আবিষ্কার করায় মার্সের কৃতিত্ব তিনি ম্বীকার করলেন। 

ডারউইন নিজে মার্শকে লিখে জানালেন, “আপনার আবিফৃত এই 

প্রাগৈতিহাসিক দাতাল পাখিগুলি “অরিজিন অব ম্পিসি, প্রকাশের পর 

অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা প্রতিপা্নে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করল ।” 

এই আদিম যুগের তৃস্তরে বড় রকমের দ্বিতীয় আর একটি অভিনৰ 

আবিষ্কার ঘটল। এই তৃস্তরে সন্ধান পাওয়! গেল কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক 

অশ্বের জীবাশ্ম । এই জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করে যে প্রাকৃতিক বিবর্তনের 

পথে আধুনিক অশ্বের উৎপত্তি হয়েছে সর্বপ্রথম তা নিধ্ণারণ করা সম্ভব হল। 

এই প্রাগৈতিহাসিক অশ্থের জীবাশ্মগুলি আবিষ্কৃত হবার আগে বিজ্ঞানীদের 

ধারণা ছিল আধুনিক অশ্থের উৎপত্তি হয়েছে পুরানো পৃথিবীর ইউরোপ ও 

এশিয়া খণ্ডে। আমেরিকা মহাদেশে পরে কোনও অশ্ব ছিলনা। স্পেন 

দেশীয় অভিযাত্রীরাই ইউরোপ থেকে এখানে অশ্ব আমদানী করেছিল £ 

এই ধারণা ষে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, মার্শ এবার তা প্রমাণ করলেন। এ বিষয়ে 

'ফিলাডেলফিয়ার জোসেফ লিডি এর আগে কিছু 'গবেষণা করেছিলেন। 

আমেরিকায় প্রাগৈতিহাসিক অশ্ের কিছু কিছু জীবাশ্মও তিনি আবিষ্কার 
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করেছিলেন । ১৮৭৪ সাল নাগাদ মাশ আরও অন্ততঃ ত্রিশটি প্রাগৈতিহাসিক 
অশ্থের জীবাশ্মের খোজ রাখতেন। এর প্রথম জীবাশ্মটি তিনি নেত্রাস্কার 

শুফ একটি হ্ুদের বুকে পুরাতন একটি কূপের সংস্কার সাধনকালে হঠাৎ কুড়িয়ে 

পেয়েছিলেন । মে ১৮৬৮ সালের কথা । 'এই সময় মাশ প্রথম পশ্চিখাঞ্চল 

ভ্রমণ করছিলেন। এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটির নাম “প্রোটোহিপ পাস্” 

(61060191005 )। এটি নবজীবীয় (0217092091০) অধিকল্লে আবিভূতি 

হয়েছিল। এর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বোঝ] যায় এই প্রাণীটির উচ্চতা ছিল 

প্রায় তিন ফুট, পাগুলি ছিল খুব সরু সরু। পায়ের খুর তিনটি। ১৮৭২ 

সালে মার্শ আরও প্রাচীন কালের, ইওমিন (8:০০ ) উপযুগের অশ্ব 

অরোহিপপাসের (00171090585) জাবাশ্মের সন্ধান পান। এই ছোট্ট 

প্রাণীটি আকারে ছিল শৃগালের অনুরূপ। এদের সামনের পায়ের খুর ছিল 

চারটি । ছু বছর পর মাশসন্ধান পেলেন মাইওসেন (74109০6)9 ) উপযুগের 

অশ্ব মাইওহিপ পাসের (7/101:109 ) জীবাশ্বের। এটির পায়ে ছিল 

তিনটি খুর। আকার ছিল মেষের অনুরূপ । প্রিওসেন ( 211902126 ) 

উপযুগের ভূম্তর হতে পাওয়। গেল প্রিওহিপ পান ( 51101)10295 ) জাতীয় 

অশ্বের জীবাশ্মা। প্লিস্টোসেন ( 61515095679 ) উপযুগের ভূস্তর হতে মিলল 
আধুনিক এক-খুর যুক্ত অশ্বের ( 7:09 ) জীবাশ্মের নিদর্শন | 

টমাস হাকস্লি ছিলেন ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের অতি-উতৎ্সাহী 

সমর্থক । অভিবাক্তিবাদ প্রচার করতে গিয়ে তিনি বহু বিবাদ ও বাকৃবিতগ্ডায় 

অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে যুক্তবাষ্ট্রে ভারউইনবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা 

দিতে এসে তিনি মাশের প্রাগৈতিহাসিক অশ্বের জীবাশ্ম সংগ্রহ পরীক্ষা 

করলেন। এগুলি দেখে তিনি এমনি বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন 

যে ছুদদিন তিনি মাশের সঙ্গে কাটিয়ে এগুলি পুঙ্থান্ুপুঙ্খ পরীক্ষা করে 

দেখলেন। আধুনিক অশ্থের উৎপত্তি যে ইউরোপথণ্ডে এই মত পালটাতে হল 

হাকস্লিকে । বক্তৃতাকালে তিনি আমেরিকান শ্রোতাদের জানালেন, অশ্থের 

জন্বস্থান যে আমেরিকাতেই এ বিষয়ে মাশের হাতে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ 

বয়েছে। 

১৮৭৩ সালে ছাত্রদের নিয়ে চতুর্থবার পশ্চিমাঞ্চলে জীবাশ্ম সংগ্রহের 
অভিযানে বের হবার পর মার্শ তার সংগ্রহের পদ্ধতি বদলালেন। এই অঞ্চলে 

তখন রেলপথ খোল হয়েছে। যাতায়াত অনেক স্থগম। বহুলোক এসে 
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এখানে বসবাস করতে শুরু করেছে তাঁর ফলে, তার্দের মধ্য থেকে জীবাশ্ম 

গ্রহে শিক্ষাপ্রাঞ্ত স্থানীয় সংগ্রাহক পাওয়া] সম্ভব হয়েছে । এদের অনেকেই 

এখন ওসব অঞ্চল হতে জীবাশ্া সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠাতে পারবে । এতে তিনি 

নিউ হ্যাভেলে থাকতে পারবেন আর সংগৃহীত জীবাশ্ম গুলি পরীক্ষা করবার ও 

পীবডি মিউজিয়াম উপকরন সম্তাবে সজ্জিত করবার আরও বেশী সময় পাবেন। 

১৮৭৪ সালে তার কাছে খবর এল দক্ষিণ ড্যাকোটার বিগ ব্যাড ল্যাণ্ড অঞ্চলে 
প্রচুর জীবাশ্মপূর্ণ এলেকার সন্ধান পাওয়া! গেছে। তখুনি যেন মার্শ সে অঞ্চলে 

রওন হন। ন]1 হলে এই জীবাশ্মগুলি অন্যের হাতে গিয়ে পড়বে । খবর পেয়ে 

মার্শ তখনই সে অঞ্চলে ছুটলেন। সেখানে তখন এক নিদারুণ পরিস্থিতি। 

মার্শ বুঝলেন, এতে শুধু তার এ অঞ্চলের জীবাশ্ম সংগ্রহের পরিকল্পনাই বানচাল 

হবে না। এ অঞ্চলের রেড ইগ্ডিয়ানদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বও বিপন্ন হতে চলেছে । 

১৮২৪ সালে বুরো অব ইণ্ডিয়ান আযাফেয়ার্স নামক কেন্দ্রীয় সরকারী 
অফিসটি খোল। হয়েছিল । অফিসটি প্রথমে ছিল সমর বিভাগের অধীনে । 

পঁচিশ বছর পর এটি স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। প্রেসিডেণ্ট 

মনরে ও আযাভামস্ প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন, রেড ইপ্ডিয়ানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

তার্দের বাসস্থান হতে স্থানান্তরিত কর] হবে না। এই প্রতিশ্রুতি সত্বেও 

কিন্তু তার! ধীরে ধীরে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হচ্ছিল। 

নিজ বাসভূমি হতে ক্রমাগত বিতাড়িত হয়ে, যশ্মা ও বসন্তের আক্রমণে 

রেড ইগ্ডিয়ান জাতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে । ১৮৬০ সাল নাগাদ রেড 

ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা দাড়ায় মাত্র তিন লক্ষ । রেড ইগ্ডিয়ানদের মধ্যে ইতিপূর্বে 

যক্ষা ও বসন্তের প্রকোপ ছিল না। শ্বেতাঙ্গ সম্প্র্দায়ই বেড ইগ্ডিয়ান সমাজে 

এই ব্যাধিগুলি সংক্রামিত করে। 

নতুন নতুন অঞ্চলে যতই রেলপথ খোলা হতে থাকে, রেভ ইগ্ডিয়ান দল 

ততই রেলপথ হতে দূরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে থাকে । শ্থেতাঙ্গর৷ রেড 

ইত্ডিয়ানদের অধিকৃত জমি দখল করতে থাকে । যে বাইসন শিকার করে 

রেড ইণ্ডিয়ানরা আহার্ধ সংগ্রহ করত, শ্বেতাঙ্গর৷ নিবিচাপে সেই বাইসনের 

পাল ধ্বংস করতে লাগল। বেড ইও্িয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বহু খগ্ডযুদ্ধ 

হল। তাতে বু লোক হতাহত হল। এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধনে 

১৮৬৯ সালে প্ররেমিডেণ্ট গ্রাণ্ট “বোর্ড অব ইত্ডিয়ান কমিশনার্স (রেড ইপ্ডিয়ান 

সম্প্রদায় সম্পকিত কার্ধাবলীর মহাধ্যক্ষ ) নিযুক্ত করলেন। এর পর থেকে 

১৫ 
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রেড ইপ্ডিয়ানদের সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হল। তাদের 

অধীন জাতি বলে গণ্য করে, খাছ্-বন্ত্র ও কিছু অর্থদানের ব্যবস্থা হল। 

কেন্দ্রীয় সরকার এদের অভিভাকত্ব গ্রহণ করলেন। রেড ইগ্ডিয়ানদের 

সংরক্ষিত অঞ্চলের জমির মালিকানা স্বত্ব রইল যৌথ ভাবে বেড ইত্ডিয়ান 
সম্প্রদায়ের । এই জমাজমি দেখাশুনার ভার অপিত হল ইগ্ডয়ান ব্যুরোগুলির 
উপর। রেড ইতিয়ানদের স্বার্থে এ অঞ্চলের জঙ্গল ও খনি ইজারা দেবার 

ক্ষমতাও এই অফিসগুলির ছিল। 

প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্টের নীতিতে কোনও সুফল ফলল না। বরং তার 

প্রবতিত ব্যবস্থায় যে ক্রটি ছিল, ইপ্ডিয়ান ব্যুরো অফিসের দুর্নীতির ফলে 
তা আরও বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে জেনারেল কাস্টারের একটি রিপোর্টে 

অবস্থা আরও খারাপের দ্দিকে গেল। দুর্গ স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন 

করতে তাকে এ অঞ্চলে পাঠান হয়েছিল। এ অঞ্চলে সোনার সন্ধান 

পেয়েছেন বলে তিনি একট রিপোর্ট পাঠালেন। তাতে সোনার লোভে 

দলে দলে লোক উন্মন্তের মত এদিকে ছুটে আসতে লাগল। এতে পরিস্থিতি 

আরও জটিল হয়ে উঠল। রেড ইতিয়ানদদের যমনোভাবও বিপজ্জনক ও 

আক্রোশপূর্ণ হয়ে উঠল। জীবাশ্ম সংগ্রহে যাবার পথে, মার্শ পৌছালেন 
সাউথ জ্যাকোটার ব্লাক হিলস-এর নিকটস্থ ইত্ডিয়ান রেড ক্লাউড এজেন্নীতে। 
এখানে রেড ইপ্ডিয়ান সর্দার রেড ক্লাউডের সঙ্গে আলাপ হল। রেড 

ইণ্ডিয়ান সর্দার সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করলেন, 

এবং তার গোঠীর লোকজনকে ইও্ডিয়ান বরো যে অতি নিকষ্ট শ্রেণীর গো মাংস, 

মটরশু টি, শুকর মাংস, তামাক ও অন্তান্ত জিনিল সরবরাহ করে থাকে, তার 

নমুনা দেখালেন। 
মার্শ ব্যাপারট। ওয়াশংটনে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনার্স ফর ইপ্ডিয়ান আফেয়ার্স 

অফিসে জানালেন। এখানে কোনও কাজ হল না দেখে তিনি পরের দিন 

প্রেসিডেণ্ট গ্রাপ্টের সঙ্গে দেখা করে সমগ্র ব্যাপার বিবৃত করে তাস্তের দাবী 

করলেন। ইগ্ডিয়ান অফিসে কাজ-কারবারে কেলেঙ্কারীর আভাস পেকে 

নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকা অমনি প্রেমিভেণ্ট গ্রাপ্টের সরকারের বিরুদ্ধে 

লেখনী ধারণ করবার এই স্যোগ লুফে নিল। প্রেসিডেন্ট গ্রাণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব 
কলম্বাস ডেলানোর অধীনস্থ ইত্ডিয়ান ব্যুরোগুলির পরিচালনায় চরম দুর্নীতি 
ও অব্যবস্থা এবং তজ্জনিত বেড ইগ্ডিয়ানদের অপার দুর্গতি ভোগের বীভৎস 
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কাহিনী এই পত্রিকায় প্রকাশ করল। এর ফলে ডেলানে। পদত্যাগ করলেন । 

কয়েকজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হল। ইগ্ডিয়ান ব্যুরোর পরিচালনা 
ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হুল। “বস্টন ট্রানসক্রিপট' এই সংস্কার সাধনে 

মার্শ যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, প্রকাস্তে তার প্রশংসা করলেন। 
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করলেন। ১৮৭৯ 

সালে কংগ্রেম ম্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের তত্বাবধানে আমেরিকান ব্যুরো 
অব এখনলজি নামে জাতিবিদ্যা গবেষণ1] ও চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করেন। মেজর জন ডব্লিউ পাওয়েল এর ডাইরেক্টর মনোনীত হলেন। 

ষে ব্যাপারে মার্শ সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন, তার তখনও অনেক 

দেরী। এবার মার্শকে এক নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। এখানে বিদগ্ধ 
মার্শ যেন এক দুর্দান্ত জলদন্য। যে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসার সম্বন্ধে 

গবেষণার কাজ তার একান্ত নিজন্ব ক্ষেত্ররপে তিনি পূর্ব থেকে বেছে 

নিয়েছিলেন, এবার দেখা! গেল, জলদস্থ্যর নির্মমতায় তিনি তার সে পূর্ব-নি্দিষ্ট 
ক্ষেত্রে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। ডাইনোসার কথাটি তারই কল্যাণে 

দেশের প্রতি ঘরে ঘরে সুপরিচিত হয়ে ওঠে । আশিটি নতুন আকৃতির এবং 

চৌত্রিশটি নতুন বর্গের ডাইনোসারের তিনি বর্ণনা দিয়ে যান। বনু 
ডাইনোসারের জীবাশ্ম পুনর্গঠিত ও পুনস্থাপিত করেন। 

১৮৭৭ সালের বসন্ত কালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পীবডি মিউজিয়ামের কাজে 

যখন তিনি ব্যস্ত, সেই সময় হতে ডাইনোসার সম্পকিত গবেষণায় তিনি 
আকৃষ্ট হন। কলোরাডোর শক্ত খড়ি সদৃশ বালু শিলার মাঝে অর্থার লেকস্ 

নামে একজন ইংরাজ পাত্রী ও স্ষুল মাস্টার তরুলতার জীবাশ্ম খুঁজে 

বেড়াচ্ছিলেন। ইনি অকস্ফোর্ডে বিজ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন। এক দিন 

ইনি মরিসন নামক স্থানে বিরাট একখণ্ড মেরুদণ্ডের অস্থিসদ্ধি দেখতে পান। 
এটি ছয় ফুট লম্বা, বিজ্ঞানে যেটুকু জ্ঞান ছিল তা থেকে লেকস্ বুঝতে 
পারলেন ষে এই অস্থিসদ্ধিটি অসাধারণ প্রকৃতির। ভাবলেন, জিনিসট। 

সম্বন্ধে ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক মার্শ হয়ত বিশেষ আগ্রহ দেখাবেন। 

ওই অঞ্চলে সকলেই তখন জানত যে মার্শ জীবাশ্ম অনুসন্ধান ও সংগ্রহের 

ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল। লেকস্ অস্থিখণ্ডের একটি রেখাচিত্র একে নিউ 

হাভেনে মার্শের নিকট পাঠালেন। তারপর তিনি আশেপাশের অঞ্চল থেকে 

আরও এক টনেরও বেশী প্রাগৈতিহাসিক জীব্জস্তর প্রন্তরীভূত অস্থি সংগ্রহ 
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করে সেগুলি মার্শের নিকট পাঠিয়ে দ্রিলেন। ভেবেছিলেন, এগুলি পেয়ে, এই 
সব জীবাশ্ম কেনবার জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে মার্শ তার কাছে ছুটে 
আনবেন । মার্শ কিন্তু শীপ্র এলেন না। লেকস্ কিছুদিন পর এই নবাবিদ্কৃত 

জীবাশ্মগুলির কয়েকটি এডওয়ার্ড ডি. কোপ নামে অন্ত আর এক জন 

প্রত্বজীববিদের নিকট পাঠালেন । 

এরপর ভ্রত পট পরিবর্তন হতে লাগল। কোপের নিকট জীবাশা 

পাঠানোর খবর মাশে'র কানে যেতেই তিনি লেকস্কে তার যোগে মরিসনে 

প্রচুর জীবাশ্ম প্রাপ্তির এই খবর গোপন প্লাখতে জানালেন। সেই সঙ্গে 

ক্যান্জাসে তার একজন বেতনভোগী প্রস্তরীভূত জীবাস্থি সংগ্রাহকের নিকট 

তারবার্তা পাঠালেন অতিশীপ্ত্র মরিসনে গিয়ে লেকস্এর সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি 

কিনে নিতে এবং কোপের নিকট প্রেরিত জীবাশ্মগুলি উদ্ধার করতে । তারপর 

তিনি অতিন্রত অতিকায় নতুন ডাইনোসার সম্বন্ধে (এ নিউ আও এ 

জায়গানন্টিক ডাইনোসার ) একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন । প্রবন্ধটি ১৮৭৭ 
সালের ১ল! জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। মার্শ এই অতিকায় প্রাণীটির নাম 

দিয়েছিলেন টিটানোসোউরাস মনটান্ছুন ([1621795201005 11017691005 ) । 

লেকস্ প্রেরিত জীবাশ্মগুলি পেয়ে, কোপ সেগুলি কিনে নিয়ে দাম মিটিয়ে 

দ্রেবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন । মাশের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার উনিশ 

দিন পর তিনি আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোপাফ়িটিতে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক 

কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশও করেছিলেন। একটা নতুন ধরনের ডাইনোলারের 

অস্থি পরীক্ষা করবার স্থষোগ পেয়েছিলেন কোপ । পরীক্ষান্তে এ সম্বন্ধে একটি 

প্রবন্ধ প্রকাশ করতে যাবেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি লেকস্-এর নিকট হতে 

জীবাশ্বগুলি মাশকে দিয়ে দেবার আদেশ পেলেন। কোপ জীবাশ্মগুলির 

দাম দেবার স্থযোগ পাবার আগেই মার্শ স্থকৌশলে এগুলি কিনে নেবার 

ব্যবস্থা কবে ফেলেছিলেন। 

কোপকে এত সহজে কিন্তু এই বিপুল জীবাশ্মপূর্ণ স্থান থেকে হুটান 
গেল না। মার্শের মত তিনিও ছিলেন যথেষ্ট বিস্তবান, জ্ঞানী ও জীবাশ্ম 

সংগ্রহে অতি উৎসাহী । জোসেফ লিডির নিকট তিনি এক বছর শারীর- 

স্থান বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। কোন কলেজে শিক্ষা গ্রহণ না করে তিনি 

শ্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে যোগদান করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সবশ্রেষ্ঠ 
তুলনামূলক শাগীরস্থানবিদ্রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। কোপ ও মার্শ একত্রে 
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গৃহযুদ্ধকালে ইউরোপের প্রদর্শশালাগুলি দেখে এসেছিলেন । তার আগেও 

দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মার্শ লক্ষ্য করেছিলেন, তার প্রতিদ্বন্দী অতি 

চতুর, ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন বাক্তি। প্রয়োজন হুলে প্রতিপক্ষের প্রবল 

বিরুদ্ধাচরণ করতেও পরাঙ্খুখ নন। বুঝেছিলেন একে সহজে সরানে! 

যাবে না, তবু তিনি ঘোর অহমিক। বশে বিশ্বাস করতেন, এমন একজন 

সুযোগ্য প্রতিদ্বন্্বীকে « তিনি অতি সহজেই হটিয়ে দিতে পারবেন। 

লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে যে সব অতিকায় প্রাণী আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে 

পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ধরাপৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ 

হয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রস্তরীভূত অস্থি পঞ্জর নিয়ে এবার এই ছুই বিজ্ঞানী 
বছরের পর বছর নিজেদের মধো দীর্ঘ ছন্যুদ্ধে মাতলেন। মাঝে মাঝে 

ছুই প্রত্বজীববিদ কয়েকদিন আগে প্রিছে, একই জন্তর প্রস্তরীভূত কস্কাল 
আবিষ্কার করতেন, তখন শুক হত আবিষ্কারের অগ্রগণ্যতা নিয়ে বিবাদ। 

কখনও হয়ত দুজনেই, ছুই এক ঘন্ট। আগে পিছে একই প্রাগৈতিহামিক জন্তর 

নামকরণ করতেন। ভ্রত প্রকাশের জন্ত কোপ তারযোগে তার 

প্রবন্ধ “আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাফ়িটির” সম্পাদকের নিকট (প্রেরণ 

করতেন। মার্শ অভিষোগ করলেন অগ্রগণ্যতা লাভের জন্য কোপ পুরানো 

তারিখ দিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। এমনিভাবে বাদ-প্রতিবাদ চলতে 

লাগল। 

লেকস্ যেদিন মরিসনে নতুন জীবাশ্ব ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন প্রায় সেই 

দিনই ও ডব্লিউ লুকাস নামে আর একজন স্কুল মাস্টার সেখান থেকে 

একশত মাইল দুরে কলোরাডোর ক্যানন মিটির নিকট অনুরূপ জীবাশ্ম ভাণ্ডার 

দেখতে পান। মার্শ শুনতে পেলেন লুকান এই নবাবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি 

কোপের নিকট পাঠাচ্ছেন। অমনি তিনি ও তার একজন জীবাশ্ম সংগ্রহককে 

লুকাসের কাছে পাঠালেন, কোপ ধত টাকা দিচ্ছেন তার চেয়েও বেশী টাকা 

কবুল করে তার নিকট হতে জীবাশ্মগুলি কিনে নিতে। লুকাস প্রথমে 
ইতঃন্তত করেছিলেন। মার্শ তাকে তারষোগে জানান যে তার সঙ্গে জীবাশ্ম 

ক্রয়ের চুক্তি কোপ নিজে বাতিল করে দিচ্ছেন। মার্শ নিজে তার সংগৃহীত 
সমুদয় জীবাশ্ম কিনে নিতে প্রস্তুত আছেন। লুকাস তখনই মার্শের কাছে 
সবার সংগৃহীত সমস্ত জীবাশ্ম বিক্রয়ের দিদ্ধান্ত করলেন। এই কৌশলের 
খেলায় মার্শের জয় হল। কোপকে হার মানতে হুল। 
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অন্যান্য সুত্র হতেও মূল্যবান জীবাশ্ম মার্শের হাতে এসে পড়তে লাগল । 

১৮৭৭ সালে গ্রীষ্মকালে ওয়াওমিং-এর লাবামি স্টেশন হতে একখানি চিঠি 
এল মার্শের নিকট । এই চিঠিতে বলা হয়েছিল, “আমাদের যেসব জীবাশ্ম 

আছে ও যেসব জীবাশ্মপূর্ণ তৃমির সন্ধান আমর] জানি, তা আমর! বিক্রয় 
করতে ইচ্ছা করি। আমরা দরিত্র শ্রমিক, এগুলি আপনাকে তাই বিন 

মূল্যে উপহার দিতে পারছি না। অর্থের বিনিময়ে এই জীবাশ্মপূর্ণ স্থানগুলির 
সন্ধান আমরা আপনাকে দিতে চাই এবং ভূপ্রোথিত জীবাশ্ম সংগ্রহের জন্য 
ভূমি খননের কাজ পেতে চাই। একজন উৎসাহী ভূবিজ্ঞানী ও বিত্তবান 
ব্যক্তি বলে আপনার খ্যাতি আছে । আমর! আশ] করি আপনি আমাদের 

আবেদনে সাড়া দেবেন।” মার্শ মনে মনে বললেন, চমৎকার লিখেছে, এবং 

সবই যথাষথ | তখনই তাদের নিকট টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং 

পত্র প্রেরকর্দের উল্লিখিত স্বানে তার একজন বেতনভোগী জীবাশ্ম সংগ্রাহক 

পাঠিয়ে দ্িলেন। ঠিক এই জায়গাতেই প্রায় দশ বছর আগে ইউনিয়ন 

প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানির স্থানীয় স্টেশন মাস্টার তাকে একটি 

ডাইনোসারের প্রস্তরীভূত অস্থি দেখিয়েছিলেন । 

ডাইনোসারের জীবাশ্ের এই ক্ষেত্রটি ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এখান 

থেকে যে সব জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছিল তা থেকেই মার্শ প্রত্বজীববিষ্ার 

ক্ষেত্রে কয়েকটি বিখ্যাত আবিষ্কার করেছিলেন । এখান থেকে যে হাজার 

হাজার জীবাশ্ম পীবডি মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রিতে এসে জড়ো হতে 
লাগল, তা থেকে মাশ"ও তার সহকমীগণ মেসোজোয়িক ও মসেনোজোয়িক 

অধিকল্পের কতকগুলি অতিকায় প্রাণীর কঙ্কাল পুনর্গঠিত করলেন। এর 
মধ্যে একটি ছিল মহাঁকায় ব্রপ্টোসোপাস (71:00:0580709) | “বজ গিরগিটি? 

প্রাণীটির ওজন ছিল সম্ভবত চল্লিশ টন। উচ্চতা ষোল ফুট, দৈর্ঘ প্রায় সাতষট 

ফিট। মার্শ ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয় করে ইয়েল বিশ্ববিচ্যালয়ের “গ্রেট হলে? 

সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য প্রাণীটির কঙ্কাল পুনর্গঠিত করে স্থাপন করলেন। 

প্রাস্টারের সাহায্যে এই সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের দেহাবয়বের পূর্ণ মৃত 
গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না মার্শ । 

মার্শের তত্বাবধানে জুরাসিক উপযুগের আর একটি মহাকায় প্রাণীর 

কঙ্কাল পুনর্গঠিত হল। দৈত্যের মত বিপুলকায় ও অমিত শক্তিধর এই 
প্রাণীটির নাম স্টেগোসরাম (905803810:05-:00660 115810 )। অতিকায় 
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গিরগিটি ও প্রথম সরীন্থপারুতি পাখীদের যুগে আবিভূতি অস্ত্রসজ্জাযুক্ত এই 

প্রাণীটি ছিল অন্তান্ প্রাণীদের আতঙ্কন্বপ। দশ কোটি বছর আগে এই 

কিস্ভৃতকিমাকার প্রাণীটি তার অতিকায় দেহ নিয়ে এই কলোরাভো অঞ্চলে 
বিচরণ করত। কঠিন বর্মাবৃত দেহ, ও দীর্ঘ খাড়া শলাকাযুক্ত লেজের 
কল্যাণে সে যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী গুলিকেও এর] পরোয়া করত ন1। 

এদের গায়ে পুরু চামড়ার বর্ম ছাড়াও ছিল শক্ত হাড়ের আর এক প্রস্থ অস্ত্র- 

সঙ্জ1, পিঠের উপর খাড়া হয়ে থাকত এগুলি । বিরাট লেজের শেষ অংশে 

ছিল বিশালাকৃতি চার জোভা শলাকা। প্রাণীটির লেজ এরূপ বিশাল ও 

শক্তিশালী ছিল ষে মার্শের সংগৃহীত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী বোঝা গিয়েছিল 

এর চলাফেরার কাজ মন্তিফ্কের ন্নায়ুতন্ত্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত 

না। এর জন্য এর লেজের কেন্ত্রস্থলে ছিল পৃথক আর এক প্রস্থ আয়ু 

কেন্দ্র। 

মার্শের স্থনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার কথা আলোচিত হতে 

লাগল যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ঘরে । ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয়ে তিনি নিউ হ্াভেনে 

নিজের বসত বাড়ী নির্মাণ করলেন। আরও ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয়ে 

মূল্যবান আসবাবপত্র ও শিল্পসামগ্রীতে বাড়ীখানা সাজালেন। প্রায় প্রদর্শ- 

শালার মত এই বাড়ীতে মার্শ প্রচুর ভোজ্য-পানীয় দিয়ে অতিথি অভ্যাগত ও 
নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করতেন। এস্বর্বের আড়ম্বরে তিনি মুগ্ধ হতেন। ধনী 

গুহে নিমন্ত্রিত হতে তার ভাল লাগত। ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের 

সভ্য ও অন্যান্ত দর্শকদের মার্শ তার বিবিধ শিল্পসামগ্রী পূর্ণ গৃহের জা কজমক 

দেখিয়ে আনন্দ পেতেন। মার্শ ছিলেন চিরকুমার। অতিথিদের আদর 

আপ্যায়নের ব্যবস্থা তাকে নিজেই করতে হুত। অবিবাহিত পুরুষ হলেও 

এ কাজটা তিনি ন্ুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন করতেন। উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার 

অনিচ্ছা! বশংতই মাশ" চিরকুমার রয়ে যাননি । তার উগ্র অহুমিকা, মহিলা 

সমাজে অবস্থা অনুযায়ী মানিয়ে চলে তাদের মনস্তটি করার সুম্ষম বুদ্ধির পরিচয় 

দানের অক্ষমতাই তার এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অন্তরায় হয়ে দাড়িয়ে 
ছিল। ম্গঠিত দ্বেহ, নীল চক্ষু, ইৎ হরিদ্রাভ কেশ, প্রায় বক্তবর্ণ শ্মশ্রধারী 

এই মানুষটি ছিলেন বাহক আচার আচরণে অতিশয় কেতা ছুরস্ত, কিছুট! 

জাঁকজমক প্রিয় স্বভাবের । বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারায় বেশ 

কিছুট। কল্সমতার ছাপ এসে গিয়েছিল। 
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মার্শ রাউণ্ড টেবল ক্লাব নামে একটি ক্লাবের সভ্য ছিলেন। এই ক্লাবে 

মাত্র ষোলজন সভ্য ছিল। এরা মাসে একবার কোনও হোটেলে মিলিত 

হয়ে স্থখাছ্য ভোজন করতেন। ভোজের টেবিলে সভ্যদ্দের মধ্যে নান] বিষয়ে 

লঘু আলোচনা হত। তা সত্বেও কিন্ত মাশের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। 

মাশকে প্রভাবিত করা সহজ ছিল না। নিজের খেয়াল খুশী মত কাজ 

করতেন। দরদস্বরিতে ছিলেন অতি পোক্ত । শেষ বয়সে প্রথম যৌবনের 

সেই আদম্য প্রাণশক্তির উত্তাপ, আর আমূদে স্বভাব কিছুট] স্তিমিত হয়ে 

এসেছিল । অনেকটা নিঃসঙ্গ মানুষ হয়ে দাড়িয়েছিলেন। এর উপর আর 

এক যন্ত্রনা, পুরানে! প্রতিত্বন্বী কোপ, প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাকে 

ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগলেন । ১৮৯০ সালে ছুজনের ঝগড়া প্রায় জাতীয় 

কলঙ্ষের স্তরে গিয়ে পৌছাল, মার্শের বয়স ৩খন প্রায় ষাট বছর । 

১৮৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগটি গঠন 

করেন। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যেসব ভূতাত্বিক জীপ কার্ধ 
চলছিল, তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অপচয় বোধ করা। ক্লারেন্স ।কং 

নায়ে সথদক্ষ ও উৎসাহী এক ব্যক্তিকে এ বিভাগের অধাক্ষ নিযুক্ত কর] 
হয়েছিল । তিনি এ কাজ ছেড়ে দিয়ে খনির বাবসায়ে লিপ্ত হয়েছিপেন। তখন 

তার বদলে মেজর জন ডব্লিউ পাওয়েলকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। এর 

কিছুকাল পর মাশ” সরকারীভাবে মেরুদশ্ী প্রতুজীববিদরূপে এই নতুন 

বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাপ উপর ভার পড়েছিল ওয়াঁশিংটনের 

ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইনস্টিটিউমনের জন্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে জীবাশ্ম সংগ্রহ 

করবার। তিনি তখনও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পীবডি মিউজিয়ামের জন্য 

জীবাশ্ম ও অন্যান্য প্রদর্শ বস্তু সংগ্রহের কাজ করেছিলেন। 

ইউনাইটেড স্টেটস্ জিওলজিক্যাল সারের অধ্যক্ষরূপে মেজর পাওয়েল 

কোপকে (তখন তিনি পেনমিলভানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ) এক 

সময় লিখে পাঠিয়েছিলেন তার জীবাশ্ম সংগ্রহ ওয়াশিংটনের ন্তাশনাল 

মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিতে । মাশ এই প্রদর্শশালাটির প্রত্বজীববিদ্য। বিভাগের 

অবৈতনিক তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কোপ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে 

উঠলেন। তিনি হাইডেন ও হুইলার সার্ভের প্রধান প্রত্ুজীববিদের কাজ 
করেছিলেন। এদুটি জরীপ কাধই মরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

উত্তর আমেরিকায় তখন পর্ধস্ত যে ৩২০০টি প্রাগৈতিহাসিক মেরুদণ্তী প্রাণীর 
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'জীবাশ্মের পন্ধান পাওয়। গিয়েছিল, তার একতৃতীয়াংশরই নামকরণ করেছিলেন 

তিনি। এই কাজে উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত অর্থের আশি হাজার ভলারেরও 

বেশী তিনি ব্যয় করেছিলেন। যেনব জীবাশ্ম তার নিজের নিকট ছিল 

তার অধিকাংশই তার নিজন্ব সম্পত্তি। এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত তিনি 

তাঁর বলত বাড়ী পর্বস্ত বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি এই 

আদেশে মাশ“ও লাওয়েলের প্রতি দীর্ঘ সঞ্চিত ক্রোধে ফেটে পড়লেন । 

কোপ মাশেরি বিরুদ্ধে শুধু অন্যের গবেষণালন্ধবিষয় চুরি, বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ে অজ্ঞতা, ইয়েল প্রদর্শশালার জন্য সরকারী অর্থে ক্রীত জীবাশ্ম বেআইনী 

আত্মসাতের অভিযোগই আনলেন না। তিনি অন্ত প্রতুজীববিদের জীবাশ্ম 

সংগ্রহে মাশের ঘোর প্রতিবন্ধকতা স্ষ্টির অভিযোগও আনলেন এই সঙ্গে । 

মার্শনাকি তার জীবাশ্ম সংগ্রহকারী কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিলেন, যেসব 

জীবাশ্মের নমুনা তার কাছে পাঠান সম্ভব হবে না সেগুলি যেন ভেঙ্গে ফেল! 
হয় যাতে পেগুলি অন্য প্রত্বুজীববিদের ভাতে গিয়ে পড়তে না পারে। ১৮৮২ 

সালে প্রিন্সটন কলেজের অভিযাত্রীদল যখন পশ্চিমাঞ্চলে জীবাশ্মের সন্ধানে 

বেরিয়েছিলেন তখন “মার্শ তাদের কাঁজে বাধা স্থষ্টি করবার জন্য ও অঞ্চলের 

জীবাশ্ম ক্ষেত্রের পথ প্রদর্শকদের নিজে ভাড়া করে আটকে রেখেছিলেন, 

যাতে অভিযাত্রীদদল তাদের সাহায্যে ন। পেতে পারে ।” 

এছাড়া কোপ পাওয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তিনি কংগ্রেসের 

অনুমোদন সত্বেও তার প্রত্ুজীববিদ্যার গবেষণামূলক রচনাবলী ছাপার 

কাজ স্থগিত রেখেছেন। পাওয়েলের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত ইউনাইটেড 

প্টেটস্ জিওলজিক্যাল সার্ভেকে তিনি “ছুনীতিপরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী ট্যামনি 

দলের পদ্ধতি চালিত এক বিরাট একচেটিয়া রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থা; 

বলে আখ্যা দ্রিলেন। অভিযোগ আনলেন যে, এই বিভাগের ছোট বড় 

চাকরিতে জাকিয়ে বসে আছেন কংগ্রেদ সদস্যদের পুত্রগণ। এই সব কংগ্রেস 

সদন্তগণই প্রভাব বিস্তার করে এই বিভাগটির জন্য প্রভূত অর্থ মঞ্জুর করান। 
হ্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স এমন সব সদ্স্তে ভতি যাদের সমর্থন সম্বন্ধে 

পাওয়েল নিশ্চিন্ত । এই ন্তাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভাপতি ছিলেন 

মার্শ। মাশেবধি সততা ও উদ্দেশ্টে কলঙ্ক আরোপ করে তিনি অতি স্থুলভাবে 

তাকে সর্ব সাধারণের নিকট হেয় প্রত্তিপন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। 

'আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন কুৎসিৎ আক্রমণ আর কখনও ঘটেনি । 



২২৩ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

প্রতুজীববিদদের নিজেদের কেচ্ছ। কেলেঙ্কারী নিয়ে প্রকাশ্যে এই ঝগড়া 

বিবাদের মাঝে দেখ] দিল কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে আত্মকলহ। জরীপ কার্ধের 

অধ্যক্ষরূপে পাওয়েল একটি সেচ পরিকল্পনা অন্থমোদন করেছিলেন। তার 

বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, যে সব সরকারী জমি এই সেচ পরিকল্পনায় চাষের 

জল পাবে সেগুলি বিক্রয় করে লাভবান হবার আশায় পাওয়েল সিনেটের 

উপযোজন সমিতির ( £১01090119610 00100000100 ) সঙ্গে যোগসাজসে 

কাজ করবেন। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ পাওয়েল জন স্বার্থের 

খাতিরেই এই মেচ পরিকল্পন। সমর্থন করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে ষে 

বিতর্ক শুরু হয়েছিল তাতে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় বরাদ্দের কথাও 

উঠল। সিনেটের কয়েকজন সভ্য অপ্রয়োজনীয় জীবাশ্ম সংগ্রহে এবং প্রত্ব- 

জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা পুস্তক প্রকাশের কাজে জনসাধারণের অর্থব্যয়ে 

আপত্তি তুললেন। এই বিতর্ক শেষে কংগ্রেস সদশ্যদের ছুই দলের কলছে 

পরিণত হল। একদল জমির জরীপ কার্ধ সমর্থন করতে লাগলেন। কিন্ত 

পাওয়েল ও মার্শের কাজ এর! সমর্থন করতেন না। অপর দিকে 

পশ্চিমাঞ্চলের সিনেটের সদস্যগণ পশ্চিমাঞ্চলের জমির উন্নয়ন ও জলসেচের 

ব্যবস্থা গ্রহণ সমর্থন করতে লাগলেন । 

এই কৌদলের পরিণাম দাড়াল এই যে দিনেটের উপযোজন সমি।ত 

যুক্তরাষ্ট্রের তৃতাত্বিক জরীপ সংস্থা অতিরিক্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাড়িয়েছে এই 
অজুহাতে প্রত্বজীববিদ্যার গবেষণার জন্ত আর অধিক অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করতে 

অস্বীকার করলেন। ১৮৯২ সালের ২০শে জুলাই মার্শকে যুক্তরাষ্ট্রের 

ভূতাত্বিক জরীপ সংস্থার প্রতুজীববিদের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হল। 
এতে মার্শের আত্মম্মান ও মর্ধাদ1! গভীর আঘাত পেল। ব্যাপারট? এমন 

এক সময় ঘটল যখন সম্পত্তি থেকে তার আয়ের পরিমাণ খুবই কমে এসেছে । 

এর ফলে পরবর্তী জীবনে ন্দাকে অশেষ ছুঃখ ভোগ করতে হল। ইয়েলে তার 

এ জমকালো বাড়ী তিনি বন্ধক দিতে বাধ্য হলেন। এখন থেকে তাকে 

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য বেতনও গ্রহণ করতে হল। এই 

অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার পর এর আগে এই পচিশ বছর তিনি কোনও 

বেতন নেননি ! 

প্রত্রজীববিষ্ার যে সব জীবাশ্ম তিনি এ যাবৎ সংগ্রহ করেছিলেন আকৃতি 

অনুযায়ী সেগুলি যথাযথ পুনর্গঠিত করে এবং প্রত্বজীববিষ্ঠার তার সংগৃহীত 
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উপকরণগুলির বিবরণী প্রকাশ করেই তিনি জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে 

দেন। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে ডাইনোসোরস অব নর্থ 

আমেরিকা, (10100999275 0£ 0:07 7051109 ) ও ভার্টিব্রেট ফসিলস্ 

অব ডেনভার বেমিন+ ( ৬ ০:6200566 £959115 0£ 10605০1 98915 ) নামক 

তার দুখানি স্থবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও প্রায় তিন শত 

প্রবন্ধ ও গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন 

তিনি নিউইয়র্ক শহর থেকে ডিনার থেয়ে ফিরছিলেন। পথে ঝড় বর্ষা হয়। 

তার মাঝেই নিউ হাভেন রেল স্টেশন থেকে হেঁটে তিনি বাড়ী ফিরছিলেন। 

বাড়ী এসে নিমোনিয়া দেখ! দ্রিল। কয়েক সপ্তাহ রোগ ভোগের পর তার 

মৃত্যু হল। তখন তার বয়স আটফ্রি বছর। মৃত্যুকালীন এই রোগ ভোগ 
ব্যতীত জীবনে কখনও আর তিনি রোগে ভোগেননি। দীপ্ত স্বাস্থ্যের 

অধিকারী ছিলেন তিনি চিরকালই । 

উইলে তিনি নিজের পরিবারের লোকজনকে কোনও অর্থ দিয়ে যাননি । 

নিজের বসত বাড়ীটি তিনি দান করে যান ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়কে। তার 

উইল অনুযায়ী ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য 

পেল দশ হাজার ডলার । উইলে ত্রিশ হাজার ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল 

পশ্চিমাঞ্চলে তার প্রত্বজীববিদ্যার অভিযানের ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ 
করবার জন্য । নিজের আজীবন সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি তিনি সবই ইয়েল 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পীবডি মিউজিয়ামে দান করে যান। এগুলির আনুমানিক 

মূল্য প্রায় দশ হাজার ডলার। বিজ্ঞানের সেবায় মাশ' প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার 
ব্যয় করে গেছেন। মরবার সময় তাঁর হাতে নগদ অর্থ ছিল মাত্র ২০* 

ডলার। বিত্তবান ব্যক্তির পক্ষে এমনিভাবে হাতে কলমে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 

চর্চায় সমুদয় সম্পত্তি বায় করে নিংস্ব হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিবল। 



॥ ১২ ॥ 

জে. উইলা্ড গিবস 

€ ১৮৩৯-১৯০৩ ) 

রসায়ন বিজ্ঞানের নতুন জগতে আমেরিকা 
বিপুল ধনী মার্শ মেরুদণ্তী প্রত্বজীববিদ্ার চর্চায় সারা জীবন কাটিয়ে 

গেছেন। আমেরিকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক বিচিত্র ঘটন1। কিন্তু 

তবু এ তীরই সহকর্মী উইলার্ড গিবস্-এর জীবন কাহিনীর চেয়ে বিচিত্রতর 
নয়। উইলার্ড গিবস মার্শের সঙ্গে ইয়েল কলেজে একত্র কাজ করতেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেঞ্জামিন টমসন প্রমাণ করেন যে তাপ 

এক ধরনের শক্তি । কামানের খোল খোর্দাই করার সময় যে পরিমাণ শক্তি 

প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে উৎপন্ন তাপের পরিমাণের সঠিক 

সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন তিনি । এই সম্পর্কটিকে বলা চলে শক্তির 

যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক। ১৮৪২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট মাজের সর্ব- 

প্রথম সুম্পষ্ট ভাবে শক্তির নিত্যতাবাদ বিবৃত করলেন। পদার্থবিজ্ঞানের এই 

বিশিষ্ট সুত্রটি প্রতিষ্ঠিত হখার সঙ্গে সঙ্ষে আধুনিক বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ 

অধায়ে এসে পৌছাল। এই স্থুত্র অনুসারে, শক্তি স্থট্টি করাও যায় না, 
আবার শক্তির ধ্বংসও নেই। কিন্তু শক্তিকে এক রূপ হতে অন্য রূপে 

পরিবতিত কর চলে। সর্ব প্রকারের শক্তিতেই, যেমন, তড়িৎ, আলোক, 

তাপ, রাসায়নিক ও যাস্বিক-_-একটি থেকে অন্তটিতে রূপান্তর করা চলে। 

প্রবহমান নদীশ্রোতের শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপাস্তরিত কর! ষায়। এই 

ভাবে উৎপন্ন তড়িৎ বিদ্যুতৎ্বাহী তারের মধ্য ধিঁয়ে প্রবাহিত হয়ে পাউরুটি 

সেকবার বৈদ্যুতিক যন্ত্রে (ইলেক্ট্রিক টোস্টার ) যেমন তাপ উৎপন্ন করে 

তেমনি বিজলী বাতির অত্যুজ্জপ আলোকছ্যতিও স্ট্টি করে। কয়লার 

রাসায়নিক শক্তি দহনক্রিয়ার ফলে তাপও আলো কশক্তিতে রূপান্তরিত হয় । 



জে. উই্লার্ড গিবস ২২৩. 

শক্তির বুরূপ। তার মধ্যে একটি হল তাপ। তাপগতিবিষ্তা 

(1061:000 050210105 ) বিজ্ঞানের একটি শাখা । তাপ সংক্রান্ত স্থৃত্র 

সমূহ এই শাখার অস্তভূক্ত বিষয় । বিখ্যাত তত্বীয় পদার্থবিদ রুডলফ ক্লসিয়াস 

তাপগতিবিদ্যার প্রথম স্থত্র সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করেছিলেন £ 1315 

[71)1:616 06: ড/০16 150 05070502176, (শক্তির পরিমাণ নিত্য )। ইনিই 

আবার এমনি সরল ভাবে এর দ্বিতীয় স্থত্রটিও বর্ণনা করে গেছেন। ন্যত্রটির 
২জ্ঞ দিয়েছিলেন তিনি এমনি ভাবে £: 1015 চ00:001০82 ৬/০] 

50:20 21150 2419 10000 20. (বিশ্বের এনট্রপি সর্বোচ্চ মাত্রার দিকে 

বৃদ্ধি পাবার চেষ্টা করে )। এনট্রপি ( 7]26005 ) শবটির দ্বার] সেই চরম 

অবস্থা বোঝাচ্ছে, যে অবস্থায় এসে বিশ্বের সমগ্র শক্তি সমভাবে বর্টিত হয়। 

জল যেমন সর্বদ উচ্চভূমি হতে নিম়ভূমির দিকে গড়িয়ে চলে, শক্তিও তেমনি 
সর্বদ1 উচ্চমাত্রা হতে নিম্নমাত্রার দিকে বয়ে চলে । উষ্ণবস্ত ষে তাপ-বিচ্ছুরণ 

করে, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত শতল বস্ত সে তাপ সংগ্রহ করে নিতে পারে। 

কিন্তু রুসিয়াস বললেন, € বাইরের কোনও প্রকার সাহায্য ব্যতীত কোনও 

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে) কোনও শীতলতর বস্ত্র হতে তদপেক্ষা উচ্চতর 

তাপমাত্রা-যুক্ত বস্ততে তাপ সঞ্চালিত করা অসম্ভব।” বিশ্বের সমুদয় শক্তির 

এমনি সমভাবে বন্টিত হবার ফলে বিশ্বের এনট্রপি (70005 ) বুদ্ধি পায় । 

এই ভাবে এনট্রপি ( 20০25 ) বৃদ্ধি পেতে পেতে তা এক সময় সর্বোচ্চ 

সীমায় এসে দীড়ায়, তখন শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উচ্চমাত্রা থেকে 

নিয়মাত্রার দিকে শক্তিবিনিময় সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে এ অবস্থায় স্ৃতীত্র 
শৈত্য দেখা দেবে । সেই প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে, পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার 

প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে । এমন অবস্থা অবশ্ট দেখ! দেবে কোটি 

কোটি বছর পর। 

পাশ্চাত্যদেশসমূহে এ সময় দ্রুত শিল্লোন্নতি ঘটছিল। তার ফলে তাপ 

ও শক্তির সমগ্র প্রশ্নটি আরও ভাল ভাবে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা 

অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই বাস্তব প্রয়োজন হতেই বাম্পীয় এপ্রিনের 

ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাপগতিবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটল। বাম্পীয় এঞ্জিন কার্ধতঃ তাপ 

চাপিত এঞ্জিন। সার্দি কার্নো নামে জনৈক তরুণ ফরাসী পদার্থবিদ 
বাম্পীয় এঞ্িন সংক্রান্ত তাগীয় সূত্র প্রথম বচন! করে বাম্পীয় এগ্রিনের উন্নতি 

সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। পরে অন্ত বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানের এই শাখাটির: 



২২৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

প্রতি মনোযোগ দ্দিলেন এবং তাপগতিবিজ্ঞানকে, বাম্পীয় এঞ্জিনে সর্বাধিক 

দক্ষতা আনয়নের অস্ত্রূপে গড়ে-পিটে নিলেন। বাম্পীয় এঞ্চিন নির্মাণে 

অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-ভিত্তিক ষে নব অনুমানের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হত, 

কুসিয়াস সেগুলি দূর করেন। এই ভাবে তিনি বাম্পীয় এঞ্জিনের উন্নতিবিধানে 
তাপগতিবিজ্ঞানকে সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগালেন । 

উইলার্ড গিবমও বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন। 
এ বিভাগের চর্চার জন্য গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের স্ত্রে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন । 

তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় স্থত্রটির সম্প্রসারণই তার কাছে এই শাখার একটি 

চমত্কার গবেষণার বিষয় বলে মনে হল। বাপের মত সমপ্রকৃতির পদার্থে 

এই দ্বিতীয় স্থত্র ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। তিনি চাইলেন রসায়ন 

বিজ্ঞানের আরও জটিল ও বিভিন্ন উপাদানে এবং ধাতুবিগ্ভায় ব্যবন্ৃত অসংখা 

ধাতুমিশ্রণে বা মিশ্রিত ধাতুর ক্ষেত্রে এই স্যত্রের প্রয়োগ করতে। 

কয়েক বছর গিবস চুপ করে রইলেন। এ সম্বন্ধে কোনও কিছু প্রকাশ 

করলেন না। শুধু চিন্তা করতে লাগলেন। মনে মনে বিষয়টা নিয়ে নাড়া 

চাড়া করতে থাকেন, টৈবাৎ কখনও-সখনও ছু একট] গাণিতিক সুত্র কাগজে 

লিখে রাখেন ভবিষ্যতের জন্য । তিনি বলতেন, গণিতও এক ভাষা । এই 

ভাষায় তিনি তার মনে যে নতুন বিজ্ঞান-চিস্তার উদয় হচ্ছিল তা প্রকাশ 
করতে পারবেন । তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সুত্র প্রণয়নে গাণিতিক প্রয়োজন 

হিসাবে এনট্রপি ( ছম৫০০% ) শবটি ইতিপূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছিল। গিবস 
ভাবছিলেন, এই শব্টি গণিতেও ব্যবহার করা যায় কিনা । শবটি শান! 

উপাদানে গঠিত মিশ্র বস্তর “মিশ্রিততার” ফ্যোতক। এই ধারণাটিকে 
কতকগুলি রাসায়নিক সমস্তা সমাধানের গাণিতিক অস্ত্রকূপে ব্যবহার কর! 

(যেতে পারে। 

নিজের এই ধারণাগুলি নিয়ে অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্কে আলোচন! করে যে 
কোনও ফল হবে না, তা বুঝতে পারলেন গিবস্। সম্ভবতঃ তার কথা তারা 

কেউ ঠিক মত ধরতে পারবেন না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জ্যোতিবিদ হুবার্ট এ, 

নিউটনকে এ বিষয়ে কিছুটা বোঝাতে গিয়ে দেখলেন, বন্ধুবর যেন তার 

গাণিতিক শ্ুত্রের অরণ্যে পথ হারিয়ে বিপন্ন হয়ে উঠেছেন । ম্নাতক শ্রেণীর 

ছাত্ররা বাহতঃ মনোষোগ দিয়ে তার বস্তৃত। শুনত, কিন্তু তার দুবোধ্য 

গাণিতিক স্থত্র-কণ্টকিত বক্তৃতায় তাদের ভিতরে ভিতরে হাই উঠত। গিবস্ 
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সযত্বে তার ক্লাসের বক্তৃতা তৈরি করতেন, বন্তৃতাকালে পূর্ব গৃহীত কোন 
নোটের বিষয়বস্ত বক্তৃতার অন্তভূক্ত না করলেও মনে হত যেন তিনি ছুরোধ্য 

গণিতের ভাষায় কথ বলছেন। 

শেষ পর্ধস্ত দীর্ঘকাল পর তিনি তার গণিতের শ্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ করতে 

বসলেন। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে তার এই 

স্থত্রগুলি রচিত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে তার এই স্থত্র রচনার কাজ শেষ হল। 

এবার তিনি তার গবেষণার ফলাফল প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। একটি গবেষণা- 

মূলক সন্দর্ভের আকারে এই তথ্য রচিত হয়েছিল। কানেটিকাট একাডেমী 

অব আটস আগ সায়েন্সের সদস্তরূপে তিনি “অন দি ইকুইলিত্রিয়াম অব 

হেট্রোজিনিয়াস সাবস্ট্যানসেস্ (00 6০ 00111610100) ০02 7০0:০- 

£206005 50050810555 ) নামক ১৪০ পৃষ্ঠায় এই সন্দর্ভটি ছাপবার জন্য 

সমিতির হাতে দিলেন। এরূপ বৃহৎ ও জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ত মুদ্রণ 

বু ব্যয়সাধ্য। দীর্ঘ আলোচনার পর সমিতি স্থির করলেন এই সন্দর্ভের মুদ্রণ 

ব্যয় সংগৃহীত হলেই এটি সমিতির মুখপজ্ে ছাপা হবে। গিবসের বন্ধু- 
বান্ধবদের নিকট হতে শেষ পর্যন্ত এই অর্থ সংগৃহীত হল। সেই বছরের 

অক্টোবর মাল ও পরবর্তী বৎসরের মে মাসের মধ্যে রচনাটি সমিতির মুখপত্র 
ট্রানজাকসনস্*এ প্রকাশিত হুল। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে তাপগতি 

বিগ্ভার দ্বিতীয় হুত্রের গাশিতিক প্রয়োগ সম্পকিত গবেষণার এটি ছিল প্রথম 

অংশ। এই বিষয়েরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে ১৮১ পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় আর 
একটি সন্দর্ড গিবস পরে প্রকাশ করেছিলেন। 

কতজন বিজ্ঞানী তখন গিবসের এই প্রবন্ধগুলি পড়েছিলেন তা বলা 

দুঃসাধ্য । এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে কেউ তার 

এই যুগান্তরকারী গবেষণামূলক সন্দর্ভ নিয়ে কোনও মাথা ঘামায়নি। পরের 
বছর €গিবসের বয়ম তখন মাত্র চলিশ বছর ) ন্যাশনাল একাডেমী অৰ 

সায়েন্স তাকে সত্যশ্রেণীতৃক্ত করে নিয়েছিলেন। ছু'বছর পর আমেরিকান 

একাডেমী অব আর্টস্ আযাণড সায়েন্সেস তাকে রামফোড পদক দানে পুরস্কৃত 

করেছিলেন--এসবই সত্য। তা! হলেও একথা অন্বীকার করার উপায় 

নেই যে, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এই অতি-ছুবোধ্য সন্দভের মাঝে রচয়িতার 

€কোনও প্রতিভার স্বাক্ষর পাননি তখন। তাই তারা তখন এই প্রবন্ধের 

প্রতিপান্ধ বিষয় কাজে লাগানোরও চেষ্টা করেননি । 



২২৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

কিন্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মহলে এই গবেষণামূলক সন্দর্ভটি কিছুটা ভিন্ন 
ধরনের প্রতিক্রিয়া স্ট্টি করেছিল। তৎকালীন ইংলগ্ডের সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ 
তত্বীয় বিজ্ঞানী জেমপ ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল তখন লগ্ুনের ক্যাভেনডিম 
ল্যাবরেটরীর পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের ভাইরেক্টর। ১৮৭৩ সালে 

গ্রাফিক্যাল মেথড্ ইন দি থার্মো-ডাইনামিকস্ অব ফ্লুইভস্ €(072700108] 

17020100045 170 01021172177)0-0:519170105 0: [710105 ) এবং এ মেথড অব 

জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেনটেনসন্ অব দি থার্মো ডাইনামিক প্রপার্টিজ অব 

সাবস্ট্যানসেজ বাই মীনস অব সাফে সেস (4১ 202600 ০01 39010601081 

[২2191:25217091001 07 002 0010610000051590010 00019610065 ০0: 

90105085095 5 0758109 0৫ 9769055 ) নামে প্রবন্ধ ছুটি প্রকাশিত হবার 

পর থেকে ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল, কানেটিকাটের এই ইয়ান্কী বিজ্ঞানীটির 

গবেষণামূলক কাজ সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে, এবং 

তৎপরবর্তী কালে, ট্রানজাকসনে,' প্রকাশিত গিবস-এর এই গবেষণামূলক নৃতন 
প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি এত মুগ্ধ হলেন যে গিবস্-এর এই গাণিতিক স্থৃত্র 

লগ্ুনের কেমিক্যাল সোসাইটির সভ্যদের সভায় ব্যাখ্যা করলেন । বললেন, 

“যে সব সমন্থা, ইতিপূর্বে দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টায় আমরা সমাধান করতে পাঝিনি, 
এই গবেষণামূলক প্রবদ্ধের গাণিতিক স্ত্রের ভিত্তিতে তা এখন সমাধান কর 

সম্ভব হবে। তিনি গিবস্-এর এই গবেষণার বিষয়বস্তু তার “থিয়োরী অব 

হিট” নামে পাঠ্যপুস্তকখানির নৃতন সংস্করণের একটি অধ্যায়ে সংযোজিত 
করেছিলেন। নিজের হাতে গিবস-কল্পলিত তাপগতিবিজ্ঞানসম্মত পৃষ্ঠতলের 

স্থন্দর তিনটি প্লাসটিক মডেল নিম্নাণ করেছিলেন। তার একটি পাঠিয়েছিলেন 
গিবসকে । একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আর একজন প্রতিভাবানকে এমনি 

ভাবে জানালেন তার অন্তরের বিপুল শ্রদ্ধাঞ্জলি ! 

কিন্তু অল্পকাল পরই ১৮৭৯ সালে এক অতি যন্ত্রণাদায়ক রোগাক্রান্ত হয়ে 

সাতচল্িশ বছর বয়মে ম্যাক্সওয়েল মার! গেলেন। ম্যাকসওয়েলের মত, 

প্রতিভাবান বিজ্ঞানীই গিবসের এই জটিল স্ুত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে 

পারতেন এবং বিজ্ঞানী মহলে নির্ভীক প্রত্যয়ে সোচ্চারে প্রচারের ব্যবস্থা 
করতে পারতেন। ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিসাবে এবিষয়ে তার মতামতের 

মূল্য ছিল সমধিক। ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুতে এমনি একজন মনীষীর ক 
অকালে স্ন্ধ হয়ে গেল। '্রানজাকসনমের' পৃষ্ঠায় বন্দী হয়ে বৈজ্ঞানিক 
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গবেষণার এই অমূল্য সম্পদ তের বৎসর অজ্ঞাত, অবহেলিত পড়ে রইল। 
তারপর ১৮৯১ সালে জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী উইলছেলম অসওয়ান্ড গিবসের 

এই জটিল গবেষণাটির মর্মৌপলব্ধি করতে পেরে ট্রানজাকসনসের' ধুলো জমা! 
পৃষ্ঠা থেকে এটি উদ্ধার করলেন। গিবসের সম্মতি নিয়ে (এই সম্মতি দানে 

গিবস নিজে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।) তিনি প্রবন্ধটির একটি 

জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই জার্মান বিজ্ঞানী ১৮৮৩ সালে সর্বপ্রথম 

আরেহনিয়াস প্রচারিত আয়নন তত্বের (10701596100 771)60:5 ) উৎসাহী 

সমর্থক ছিলেন। ১৮৯৯ সালে ল! চ্যাটেলি নামে আর একজন বিখ্যাত 

বিজ্ঞানী গিবসের এই প্রবন্ধটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯০৬ সালের 

আগে ইংল্যাণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়নি । 

আমেরিকা ইয়েল কলেজের এই বিজ্ঞানী অধ্যাপককে উপেক্ষা করে 

চলল । গিবস সমকালীন বিজ্ঞানীদের মনে তীর নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও 

ভাল ধারণার স্পট করতে পারেননি । যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের উচ্চতর 

মহলের অনেকের নিকটও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। গিবস যে মাশে'র 

মত আত্মপ্রচারকামী, বা আগাদিজের মত বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তা 

ছিলেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গিবস ছিলেন নর, লাজুক 

অধ্যাপক | নিজের গবেষণার কাজ নিজে একাই করতে ভালবাসতেন। 

অন্ত পাচজনের মধ্যে তা ভাগ করে দেবার, পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানে 

নিজন্ব বিশেষ চিস্তাধারা অনুগামী দল গঠনের চেষ্টা তিনি করেননি । বস্তত 

যে সব বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন সে সম্বন্ধে অন্য 

কাউকে বিশেষ করে তার স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের বিশ্বাস করে কিছু না বলার 

জন্যই বিজ্ঞানী সমাজ প্রথম দ্দিকে তার বিরাট প্রতিভার কোন ইঙ্গিত পায়নি, 

এবং এইজন্য তিনি এসময় অখ্যাত ও অবজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিলেন । কেন 

গিবস তার গবেষণার বিষয়বস্ত সহকর্মী বা ছাত্রদের বলেননি? মনীষী গিবস 

ষে, তার আশেপাশের এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিবর্গ তার ছুবহ চিন্তাধারার মর্মোপলন্ধি 

করার অযোগ্য, একথা মনে করে বা৷ ভয় বা ঈর্া বশতঃ তার গবেষণ! সংক্রান্ত 

বিষয় গোপন রেখেছিলেন, তা নয়। আসলে তার প্রকৃতিতে ছিল পরম 

অনাসক্তি। যশ বা গৌরবের প্রতি ছিল তার অসীম নিম্পৃহতা। তাই 

গবেষণার বিষয় তিনি আগে কাউকে বলেননি । 

বিজ্ঞানীরা কেন গিবসের প্রবদ্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিভা 

১৬ 



২২৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

স্বীকার করে নেননি, বা গিবস-প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক হ্ত্রের এই হাতিয়ার তাদের 

কাজে লাগাননি, তার আরও অন্ত অনেক কারণ আছে। তার সন্দর্ভগুলি 

হ্থখপাঠ্য ছিল না, বরং ছিল খুবই হুর্বোধ্য। বক্তব্য বিষয়ের কেবলমাত্ত 

রূপরেখা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার সৌষ্ঠববৃদ্ধি ও প্রয়োগের কাজ 
অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে গেছেন। প্রবন্ধে এমন কোনও বিশেষ পরীক্ষার 

কথ! উল্লেখ করেননি যা অন্যের পক্ষে সহজে অনুধাবন করা চলে। 

কিন্তু গণিতের ভাষায় তিনি যে সব স্তরের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা অবশ্য 

সহজে পরীক্ষা কর? সম্ভব। অনাদ্রের সব চেয়ে বড় কারণ হল এই ষে, 

যুক্তরাষ্ট্রে এসময় পদার্থ-রসায়নের উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান ছিল ন1। আমেরিকার 

বসায়ন শিল্পের তখন এমন উন্নতি হয়নি যে সে শিল্প তখন উইলার্ড গিবসের 

এই যুগান্তরকারী গবেষণার সফল গ্রহণ করতে পারে । ভৌত রসায়ন বিজ্ঞান, 
ধাতু বিদ্যা, তড়িৎ-রপায়ন বিজ্ঞানের নানাবিধ সমস্যা গিবসের গবেষণামূলক 

প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয় ছিল। শ্রমশিল্প তখনও বিজ্ঞানের এই শাখাগুলির 

সাহাধ্য নিতে শুরু করেনি । 

শিল্পোৎ্পাদনের উন্নতি সাধনে ও উৎকর্ষ বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 

গবেষণা যে অতি মূল্যবান সাহায্য দান করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিগণ 

তখনও তা বুঝে উঠতে পারেননি । ব্রসায়ন শিল্পে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কার পুরাতন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে তখন সবে মারাত্মক আঘাত হানতে 

শুরু করেছে। দূরদর্শী প্রতিদন্বী বিদেশী শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
যাতে হটে যেতে না হয়, তারজন্ত তাদের আয়োজিত নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক 

গবেষণার সঙ্গে তাল রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমেরিকার শিল্পপতিগণ 

বহুদিন এ বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। তখনও তারা এসত্য উপলব্ধি 
করতে পারেননি ষে রসায়ন বিজ্ঞানের জাছুতে পণ্যোৎ্পাদনের নৃতন বৈপ্লবিক 

পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে পারে, বা সম্পূর্ণ অভিনব কোনও পণ্য আবিষ্কৃত হতে 

পারে ষা হয়ত পুরাতন শিল্লোৎ্পাদন পদ্ধতি বা পণ্যকে রাতারাতি হটিয়ে 

দেবে। শ্রম শিল্পের প্রয়োজনে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই নিক্রিয়তা ও 
আলম্ডের ফলে বালায়নিক সমন্যাবলী সম্বন্ধে গিখস যে সব স্ত্রাবলীর নির্দেশ 

দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বিজ্ঞানীই তা নিয়ে কোনও গবেষণায় ব্যাপৃত 

হননি। গিবসের মূল্যবাণ সন্দর্ভ অনাদরে অবহেলায় লাইব্রেরীর তাকে ধুলি 
সঞ্চয় করছিল। 



জে. উইলার্ড গিবস ২২৯ 

গিবস তার গবেষণামূলক প্রবন্ধে রাসায়নিক মিশ্রণ কালে বিভিন্ন বস্তর 

সাম্যস্থিতি সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দ্েন। বসায়ন দ্রব্য 

উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বনু সমস্যার সমাধানের অতি চমৎকার ইঙ্রিত মেলে 

এই প্রবন্ধে। এ এক অতি বিষ্ময়কর কৃতিত্ব। রাসায়নিক দ্রবণ ( সলুসন ) 

ও মিশ্রিত ধাতু প্রভৃতির মিশ্রণের সাম্যস্থিতির জটিল সমস্যার সমাধান করতে 

গিবস তার প্রবন্ধের প্রথম দিকে পাচ পৃষ্ঠাব্যাপী কতকগুলি গাণিতিক স্ত্রের 

নির্দেশ দেন। এগুলিকে বল! হয় 'পর্ব প্রণালী” (9175525 [.51০)। পর্বপ্রণালীর 

গাণিতিক স্ত্রের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট মিশ্রিত বস্ততে ব্যবহার্য বিভিন্ন 

উপাদানের সঠিক ঘনত্ব পূর্বাহ্নে নির্ধারণ কর] সম্ভব হল। এই স্বত্রের সাহায্যে 
কোনও নির্দিষ্ট মিশ্রিত বস্ত প্রস্তুতের উপযোগী সর্বোত্তম তাপমাত্রা ও চাপের 

নির্দেশ পাওয়া সম্ভব হল। এই তাপমাত্রা ও চাপে মিশ্রিত বন্টির বিভিন্ন 
উপাদানে পারস্পরিক সাম্যস্থিতি বজায় থাকবে, এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশ্রিত 

বস্তটি নষ্ট করে দেবে না। এই পর্ব প্রণালীর সাহায্যে কোনও গবেষকের পক্ষে, 

কোনও যৌগিক লবণ বা ধাতুর এক বা একাধিক উপাদান যে অবস্থাধীনে 
পৃথক করা যায় তা আগে থেকেই হিসাব করা সম্ভব হল। এইভাবে, 

কোনও মিশ্র বস্তর বিভিন্ন উপাদান বিচ্ছিন্ন করার সাফল্যজনক পদ্ধতি 
অবিফারের সময় বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণাগারে যে বিষয় নিয়ে 

হাজার হাজার পরীক্ষা চালাতে হত, তার! সে দায় হতে অব্যাহতি পেলেন । 

পর্ব প্রণালী তাই বিজ্ঞানীদের সময় বাচানোয় খুবই সাহায্য করল। মাঝে 

মাঝে এ থেকে এমন অনেক ছুরহ সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিত মিলতে লাগল, 

যে সমস্তাগুলির সমাধান বার কর] ইতিপূর্বে প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল। 

জন ডি ভ্যান ছ্য ওয়ালস্ নামে একজন বিখ্যাত ওলন্দাজ পদার্থ বিজ্ঞানী 

আমস্টারভাম বিশ্ববিদ্ভালয়ে গ্যাসের সাম্যস্থিতি সম্বন্ধে গবেষণ। করেছিলেন । 
. ইনি গিবসের গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পড়ে, তৎক্ষণাৎ তার অসীম মূল্য 
বুঝতে পারেন। প্রবন্ধটির প্রতি তিনি তার জাতক শ্রেণীর ছাত্রদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন বাকুহিজ রুজেবুম নায়ে জনৈক 
ওলন্দাজ বসায়ন বিজ্ঞানী ইম্পাতের ( কার্বন ও লৌহের মিশ্র ধাতু ) উপাদান 
সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। গিবস ষে স্তর দিয়েছিলেন, রুজেবুম তা লুফে 

নিলেন। এই স্থজের সাহায্যে তিনি মিশ্র ধাতু ইম্পাতের বিভিন্ন উপাদানের 

গঠন-সৌ কর্ধ ম্পষ্ট ভাবে ধরতে পারলেন । 



২৩০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

পর্ব প্রণালীর আর একটি প্রয়োগ দেখ! দিল শ্রম শিল্পে, আমোনিয়] গ্যাস 
প্রস্তুতের ক্ষেত্রে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন, এই দুইটি মূল উপাদান হতে 

আমোনিয়া গ্যাস (বানুও) প্রস্তত হয়। বাজারে বিক্রয়ের জন্ত কারখানায় যন 

সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উত্পাদন করতে গিয়ে দেখা গেল ষে 

উৎপাদন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করতে আমোনিয় গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানে 

বিয়োজিত হয়ে মূল উপাদানে পরিণত হওয়! বন্ধ করা প্রয়োজন । ১৯১৩ সালে 

জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক ফ্রিৎস হাবেরের উপর এই সমশ্তা সমাধানের 

ভার দ্রেন। আযামোনিয়া গ্যাসের এই বিয়োজন রোধ করতে পারলে, কারখানায় 

প্রচুর পরিমাণে আযমোনিয়া গ্যাস উৎপাদন সম্ভব হবে। এই আযোনিয়া 
গ্যামকে নাইট্রিক আসিডে পরিণত করে, সেই নাইট্রিক আসিড থেকে 

আবার তৈরি কর? যাবে নাইট্রোগ্রিসারিন। এই জিনিসটি কামানের গোল! 

ও বোমার অতি বিস্ফোরকরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার এই আ্ামোনিয়া গ্যাস 

দিয়েই তৈরি কর] যায় রাসায়নিক সার প্রস্ততের প্রয়োজনীয় নাইট্রেট। হাবের 

পর্বপ্রণালীর সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে আমোনিয়। গ্যাসের ভাঙ্গন রোধের 

পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। অধিক পরিমাণে অতি-বিস্ফোরক পদার্থ ও 

রাসায়নিক সার উৎপন্ন করতে পেরে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে খাস্- 

সরবরাহ বাড়ান সম্ভব হয়েছিল, মিত্রশক্তি যতদিন আশা করেছিল, তার 

চেয়েও বেশী দিন তারা (জার্মানর ) পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল । 

ইংরাজরাও গিবসের গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করেছিল। গিবসের সুত্র 

যে উন্নততর পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিল, তা অন্ুলরণ করেই প্রথম মহাযুদ্ধ কালে 

তারা প্রচুর পরিমাণে আযামোনিয়াম নাইট্রেট উৎ্পার্দন করতে সক্ষম হয়। 

আবার, গিবসের এই গণিতিক সুত্রের সাহায্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে 

ক্যালিফোনিয়ার সিয়ালিস লেকের প্রচুর পটানস ও অন্যান্ত রাসায়নিক লবণ 
কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে । আমেরিকান বিজ্ঞানী লরেন্স হেনডারসন ও 

ডোনাল্ড ডি ভ্যান গ্লিক রক্ত ও কলাতে (15306 সুক্ষ, বস্্বং বোন1 বা 

গ্রথিত €কোষ সমুহ ) বিভিন্ন সণ্টের স্ুস্থিতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে গবেষণা করেন 

তার দ্বারা চিকিৎস! বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। এই আমেরিকান 

বিজ্ঞানীঘ্বয় তাদের গবেষণ! কার্ধে পৃষ্ঠটান, আধাভেছ্য ঝিল্পি ও আশম্লাবণ 

্রান্ত চাপ সম্বন্ধে গিবসের গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে প্রভূত পরিমাণে 

সাহাধ্য গ্রহণ করেছিলেন। যে পদ্ধতিতে পিরাম (টিকায় ব্যবহৃত রক্তের 



জে. উইলার্ড গিবস ২৩১ 

জলীয় অংশ) শোধিত হয় ও রক্তের প্লাজমা (রক্তরস ) উত্পাদন করা হয়, 

তাও গিবম প্রথমে যে নিভূ'ল ও সুম্পষ্ট গাণিতিক স্ত্রের নির্দেশ দেন তা 

থেকে উদ্ভৃত। 

ষে সব পদার্থ বিজ্ঞানী তাদের পরীক্ষা ও মৌলিক গবেষণার দ্বারা আঠারো 
ও উনিশ শতকের বিজ্ঞানে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তাদের প্রথম 

দ্বশ জনের মাঝে গিবসকে স্থান দেওয়া যেতে পারে । নিঃসন্দেহে তিনি 

আমেরিকার সবশ্রেষ্ঠ গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী । তা সত্বেও তিনি তার 

জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও ( ১৯০৩ সালে তার মৃত্যু হয়) বহুদিন পর্যস্ত 

বিজ্ঞান জগতে প্রায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ছিলেন। 
উইলার্ড গিবসের পূর্বপুরুষ ১৬:৮ সালে আমেরিকায় এসে বস্টন শহরে 

বলতি স্থাপন করেন। পর পর ছয় পুরুষ ধরে এই পরিবারের ছেলের৷ 

অবিচ্ছিন্ন ধারায় ইয়েল ও হার্ভার্ড কলেজে শিক্ষালাভ করেন। উইলার্ডের 

পিতা জোসিয়া গিবস ছিলেন ইয়েলের ভিভিনিটি স্কুলের ধর্মতত্ব ও ধর্ম 

সাহিত্যের অধ্যাপক । গভীর পাণ্ডিত্য ও তুলনামুলক ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ 

রূপে তার খ্যাতি ছিল। 

উইলার্ডের মা মেরি ভ্যান ব্লীভ ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন 

সাতক ও অছির কন্তা। উইলার্ড মায়ের চতুর্থ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র । 

১৮৩৯ সালে নিউ হ্যাভেনে তার জন্ম হয়। নামকরণের সময় তাবু পুরো নাম 

রাখা হয়েছিল জোপিয়া উইলার্ড। নামের এই উইলাড” কথাটা গ্রহণ করা 

হয়েছিল তাদের পরিবারের একজন বিখ্যাত পূর্বপুকষের নাম থেকে । এর 
নাম ছিল সামুয়েল উইলার্ড। ইনি ১৭০১ সালে হার্ভার্ড কলেজের অস্থায়ী 

প্রেসিডেন্টের কাজ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কর্তা রূপে 

দক্ষতার সহিত কার্ধ সম্পাদন ও কার্ধনিবাহের অসীম ক্ষমত! ছিল তার। 

বালক উইলার্ড পূর্ব পুরুষদের পাগ্ডিত্যের ধার! পেলেও বংশধর্ম সঞ্চরণ- 
কারী জিনের বঝ্টনের হের-ফেরেই সম্ভবতঃ এই বিখ্যাত পূর্বপুরুষের কার্য 

নির্বাহী ও পরিচালন গুণাবলীর কিছুই পান নি। ১৮৫৮ সালে উনিশ বছর 

বয়সে তিনি স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উপাধি গ্রহণ কালে তিনি 

লাতিন ভাষায় ভাষণ দেন। উইলার্ডের সর্ব শাস্ত্রে মান পাগ্ডিত্য ছিল। শ্ধু 

গণিতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্তই তিনি পুরস্কার পান নি, পুরস্কার 

পেয়েছিলেন লাতিন গ্রীক ভাষাতেও। এর একটি পুরস্কারের শর্ত ছিল 
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পুরস্কার-প্রাপ্ত ছাত্রকে ইয়েল কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াশুনা! চালিয়ে 

যেতে হবে। তাই গিবস বেঞ্ামিন সিলিম্যান ( জুনিয়ার ) ও হুবার্ট এ. 
নিউটনের অধীনে এখানে পড়াস্তনা! করতে লাগলেন। হুবার্ট এ. নিউটনের 

সঙ্গে তিনি উক্কাপাত পর্যবেক্ষণ করবার জন্ত প্রায়ই কানেটিকাট একাডেমীতে 

গভীর রাত পর্যস্ত জেগে কাটাতেন। 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হবার ছু সপ্তাহ আগে উইলার্ড গিবসের পিতা 

মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি ৩৮০০০ ডলারের সম্পত্তি রেখে যান। এর 

সাহায্যে তরুণ উইলার্ড লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন । ১৮৬+ সালে 

তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন। এর পর তিনি প্রথম ইয়েল কলেজে লাতিন 

ভাষার টিউটরের (শিক্ষকতার) কাজ পান। পরে পান পদার্থবি্যার 

শিক্ষকতার পর্দ। আমেরিকায় তখন সম্পূর্ণ ভাবে ন্বাতকোত্তর গবেষণায়, 

বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এই 

সব ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্ত আমেরিক1 থেকে দলে দলে ছাত্র যেত 

ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে। সেই ছাত্র ধারায় যোগ দিয়ে 

১৮৬৬ সালে গিবসও গেলেন ইউবোপে। অবশ্য ১৮৬৩ সালে ইয়েল 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শেফিল্ড সায়েন্টিফিক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। 

ক্রমবর্ধমান শ্রমশিল্পের মালিকদের পুত্রকন্তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের 

দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবতিত নৃতন পাঠক্রম চালু হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় 
ছাত্রদের পাঠ্য-বিষয় নির্বাচনের শ্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তা হলেও তখন 

মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানের ছাত্রদের ইউরোপে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের 

কথাই প্রচলিত ছিল। 

প্রায় তিন বছর ধরে প্যারিস, বালিন ও হাইডেল বার্গে সেরা গণিতজ্ঞ ও 

পদার্থবিদদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করলেন গিবস। বিঘজ্জনস্থলভ তীক্ষ নিষ্ঠা 

নিয়ে তিনি আলোক, তাপ, বিছ্যতৎতাপগতি বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিতের 

আধুনিকতম উন্নতি পর্যবেক্ষণ করলেন, অভিনিবেশ সহকারে সে সব শিক্ষা 

আত্মসাৎ করে নিলেন নিঙ্জের মাঝে । এই ভাবে নিংশবে তার মাঝে গড়ে 

উঠল এক নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি। পরে, নিউ হ্াভেলে এই 

ভিত্তিতূমির উপর তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গবেষণার সৌধ। এই বিদ্যার্ভন 
কালে উইলার্ড গিবস খুবই খুশী হয়েছিলেন। এই কাজে এসময় খুব ব্যস্তও 

ছিলেন তিনি। ১৮৬৪ সালে তার ছোট বোন মার] যায়। তার সঙ্গে রইল 
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আর ছুই বোন, আযানা ও জুলিয়া। ইয়েল বিশ্ববিগ্ভালয়ের গ্রন্থগাবিক 

ও তার সহপাঠী এডিন ভ্যান নেম ১৮৬৭ সালে বার্লিনে এলেন জুলিয়াকে 
বিবাহ করতে। 

ইউরোপ থেকে ১৮৬৯ সালের জুন মামে গিবম নিউশ্থাভেনে ফিরলেন। 

তিনি ইউরোপে যাবার পর থেকে আমেরিকার সমাজজীবনে অনেক কিছু 

ঘটে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়েছিল। 

মনাতন রীতি বাতিল করে দিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববি্ভালয় রসায়ন বিজ্ঞানের 

অধ্যাপক পর্দে একজন তরুণ রসায়নবিদকে নিযুক্ত করেছিল। শিল্পায়িত 

নতৃন যুগের চাহিদা মেটাতে পাঠ্য ব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ইয়েল কলেজের অছিবৃন্দও। শিক্ষা ব্যবস্থায় 

বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল না, কিন্তু শিক্ষা! সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্তে গঠিত একটি 

কমিটি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর আরও জোর দেবার এবং শিল্প-সমৃদ্ধ নতুন যুগের 
আমেরিকায় গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচন] করে 

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে একটি অধ্যাপকের পদ স্য্ট করার সুপারিশ করেন। 

এই কমিটির সত্যদের মধ্যে হুবা্ট নিউটন, এডিসন ভ্যান নেম, এবং জেমস 
ডানাও ছিলেন। 

ইয়েল কর্পোরেশন এই স্থুপারিশ গ্রহণ করেন। ১৮৭১ সালে উইলার্ড 

গিবন আমেরিকায় প্রথম গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে 

নিযুক্ত হলেন। সেই বছরই তরুণ ক্লাক ম্যাকস্ওয়েল ইংল্যাণ্ডের কেম ব্রিজ 

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের গাণিতিক পদার্থ বিদ্যার অনুরূপ 
একটি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ছুই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই 

বছরে এমনি গাণিতিক পদার্থ বিদ্ভাবর অধ্যাপকের পদ সৃট্টি হওয়া কোনও 

কাকতালীয় ঘটনা নয়। শিল্পায়নের যুগে, আমাদের নতুন মিলমালিক ও 

শিল্পপতিগণ যে তাপ ও তড়িৎ বিজ্ঞানের আরও অধিকতর ও পরিপূর্ণ 
তথ্য সংগ্রহের ও উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে 

গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই নতুন স্ষ্টিতে তারই হ্বীরূতি মেলে। 
এই নতুন শিল্পপতি ও মিলমালিকের দলই তথন ক্রমে ক্রমে আমাদের কলেজ- 

সমূহের পরিচালক সমিতিগুলি থেকে যাজক ও ব্যবসাদীরদের অপসারিত 

করে পরিচালন কর্তৃত্ব অধিকার করছিলেন। গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের 
এই নতুন পছস্থষ্ট যুগের চাহিদাই প্রতি ফলিত করেছিল। ঠিক এই কারণেই 
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ছুশ বছর আগে, নৌ চালন] বিগ্যা শিক্ষার প্রয়োজনেই কলেজ ও বিশ্ব- 
বিষ্যালয়সমূহে জ্যোতিবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ্দের সংখ্য। বুদ্ধি ঘটেছিল। 

বত্রিশ বছর ধরে গিবম এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সত্যসত্যই এই 

অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই 

সময়েই গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি তার অবিন্মরণীয় অব্দান রেখে যান। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিত ও পরে তাপগতিবিজ্ঞান ছাড়াও আলোক- 

তত্ব, শব্দ, টৈশিকতা, তাপ, চুম্বকত্ব, এবং তড়িৎ সম্বন্ধে পড়াতেন। 

জ্ঞানসাধকের মতই তিনি সার] জীবন বিছা চর্চা ও শিক্ষাদানে জীবন 

অতিবাহিত করে গেছেন। তিনি ইয়েল ম্যাথামেটিক্যাল ক্লাব সংগঠন 

করেছিলেন। ক্লাবের সভ্যদের সভায় “দ্দি পেসেস অব এ হর্স” (0106 5০65 

0£ ৪. [70196) শীর্ষক একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। গিবস অশ্বচালনায় বিশেষ 

পারদশা ছিলেন। গ্রীম্মাবকাশে বহু সময় ঘোড়ায় চড়ে কাটাতেন। গিবস, 

তাঁর বোন আযানা, অন্য বোন জুলিয়। ও তার ম্বামী সহ হাই স্ট্রটে তাদের 

পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করতেন। বাড়ীটা স্সোয়ান ফিজিকস্ ল্যবরেটরীর 

ঠিক বিপরীত দিকে । এই ল্যাবরেটরীতে গিবস-এর ছোট্র একটি অফিস ছিল। 
এখানে তিনি সকালে আসতেন, পাচছয় জন স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সামনে 

দিনে আধ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় বক্তৃতা দ্রিতেন। তারপর লাঞ্চ খাবার 

জন্য হেটে বাড়ী ফিরে যেতেন। ল্যাবরেটরীতে ফিরতেন প্রায় দুপুর 

একটার সময়। তারপর নিজের কামরায় বসে পরের দিনে ক্লাসের বক্তৃত। 

তৈরি করতেন। মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য কাছাকাছি একটু হেঁটে চলে, 

বিকাল পাচট। নাগাদ বাড়ী ফিরতেন। 
১৮৭৯ সালের শেষের দিকে, তার বিখ্যাত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি 

প্রকাশিত হবার পর, নব-প্রতিষ্ঠিত জনস্ হুপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্বিক 

ষন্ত্রবিদ্যা সম্বদ্ধে তিনি কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ 

করেন। পরের বছর এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রেসিডেপ্ট তাকে সেখানে 

অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। পদটি খুবই লোভনীয় এবং 

গৌরবজনক । এদেশে গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছিল অতি ধীরে ধীরে। 
১৮৭০ সাল পর্ধস্ত আমেরিকায় প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্জঞের বিশেষ অভাব 

ছিল। কারণ দেশের সেরা! গণিতবিদর্দের, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত 
জরীপ ও পুর্ত কর্মে টেনে নেওয়া হয়েছিল। জনম হপকিনস্ বিশ্ববিষ্যালয়ের 
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প্রেনিডেণ্ট সিলম্যান এই গণিতশাপ্রের এই ছূর্বলতা ধরতে পেরেছিলেন । এজন্য 

তিনি তার বিশ্ববিদ্ভালয়ে বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ একজন গণিতবিদকে আনান। 

এর নাম জেমস জে. সিলভেস্টার। ইনি জাতিতে ইহুদী । ১৮১৪ সালে 

লগ্ডনে জন্ম। বাধট্রি বছর বয়সে ইনি জনস্ হুপকিনস্ বিশ্ববিদ্ালয়ের গণিত 

বিভাগে যোগদান করেন । এর কিছুকাল পর ইনি আমেরিকান জানাল অব 

ম্যাথামেটিকস্ নামে পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার 

তার গ্রহণ করেন। নতুন বীজগণিত ৬খন এদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত। 

গিবস এই বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণার কাজ করছিলেন। তিনি শুধু 
একজন বিশিষ্ট গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তখনকার দিনে এদেশের 

বা বিদেশের প্রায় যে কোনও বিশিষ্ট গণিতবিদের সমতুল্য ছিলেন। 

সিলভেস্টার এমন এক ব্যক্তিকে তার গণিত বিভাগে আনার সফলের সম্ভাবনা 

অনুমান করতে পেরেছিলেন । তাই গিবসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার প্রস্তাব 

হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তার পর গিবম জনস্ হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে 

অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। “কারণ ইয়েল 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের সহকর্মী মহলে আমার ইয়েল পরিত্যাগে অভাবিত বিরোধিতা 

দেখা দিয়েছে।' 

১৮৪৩ সালে আয়ল্যাণ্ডের সবশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ উইলিয়াম আর, হ্ামিলটন 

কোয়াটারনিয়ন (09966175107, জ্যামিতিক সমা কলণ বিশেষ ) পদ্ধতি উদ্ভাবন 

করেন। এ পদ্ধতি বিশ্বের গণিতবিদ মহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 

হামিলটন মনে করতেন এই জ্যামিতিক সমাকলণ পদার্থ বিজ্ঞানে নানা সমস্যা 

সমাধানে সমর্থ হবে। গিবমস এ পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কিন্ত 

তিনি এটিকে তার পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে প্রয়োগের উপযোগী 

মনে করতে পারেন নি। তিনি নিজন্ব সমাকলন পদ্ধতি প্রণয়ন করেছিলেন। 

“এলিমেপ্টনস্ অব ভেক্টর আনালিসিম (01610606501 ড 5০০০: £১0915515) 

নামে এই তথ্য পুস্তকখানি ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সালে তার ছাত্রদের ব্যবহারের 

জন্য ছাপাহত। গিবসের “ভেক্টর আনালিসিস্, ক্রমে ক্রমে কার্করী ফলিত 

বীজগণিতরূপে হ্ামিলটনের কোয়াটারনিয়নের স্থান গ্রহণ করে। 

হামিলটনের সমাকলন পদ্ধতির সর্বপ্রধান সক্রিয় সমর্থক ছিলেন পি. জি. 

টেইট। ১৮৯* সালে তিনি কোয়াটারনিয়নের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 
(গিবসের ভেক্টর আনালিমিসকে ক্লীবত্বময় অন্বাভাবিক বস্ত বলে আখ্য। 



২৩৬ 'মাষেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

দিলেন। এই মন্তব্যের প্রতি গিবসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তার এই 
সমালোচনার উত্তর দানের প্রয়োজন দেখা দিল। জীবনে এই প্রথম তার 

এমনি সমালোচনার জবাব দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। এ সম্বন্ধে ষে 

বিতর্কের গুত্রপাত হুল তাতে গিবস যোগ দিলেও কিন্তু এ বিষয়ে তার 

মনে টেইটের প্রতি কোনও বিছ্বেষভাব ছিল না। কিংবা তিনি নিজের 

ভাবধারার অগ্রগণ্যতা দাবী করেন নি, বা, কোনও উন্নততর পদ্ধতির 

পক্ষ সমর্থন করছেন এমন মনোভাবও দেখান নি। নিজের পদ্ধতি ষে 

নিভূল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন গিবস। এই বিতর্ককালে তিনি শুধু 

চেয়েছিলেন তার পদ্ধতির সুম্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে । নেচার নামে পত্রিকা 

খানিতে একখানি চিঠি পাঠিয়ে তিনি নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখা! 

দিলেন। এই চিঠিতে তার সমালোচকের প্রতি ক্রোধ বা নিন্দাস্থচক একটি 

কথাও ছিল না। ছুই বছর পর্যস্ত সমানে সবিক্রমে বিতর্ক চলতে থাকে । 

১৮৯৩ সালের মার্চ মাসে তাই গিবস “নেচার? পত্রিকায় পুনরায় একখানি 

চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, “কোনও সংস্কারের সাফল্য 

নির্ধারণের ছুটি পন্থা আছে। প্রথম পন্থা হণ সংস্কারকদের বাধা বুলি কত 

জনে কপচাচ্ছেন তার সংখা] গণনা করা । দ্বিতীয় পন্থা হল সংস্কারকদের 

প্রচারিত মূলনীতির দ্বারা সমাজের কত লোকের মন কতখানি অনুরপ্রিত 

হয়েছে তার হিসাব নেওয়া । আমি ব্যাপকতর পন্থা প্রয়োগ করতে চাই। 

গিবস অন্ধ আন্থগতা ঘ্বণা করতেন। এ পত্রেই তিনি লিখেছিলেন, 

'অধ্যাপক টেইক যাকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করেন তার প্রতি তার 

গভীর আনুগত্যের আমি প্রশংসা করি। মেই আম্ুগত্য থেকেই তিনি 

এমন ভাবে লিখে গেছেন যেন সব কিছু তথ্যই বিখ্যাত ক্রহাম ব্রিজে 

হামিলটনের মনে উদয় হওয়া ভাবের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে । এঁত্তিহাসিক 

স্থববিচারের দাবীর কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের জ্ঞানসাধক মনীষী ও 

শিক্ষা্ডরু এদের উভয়ের প্রতিই আমাদের কর্তব্য রয়েছে। আর পৃথিবীও 

খুবই বিশাল, আধুনিক মাস্থষের চিন্তাধারাও এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা 

কোনও হামিলটনের আপ্ত বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।' 

প্রখ্যাত মনীষীর চরিত্রমাধূর্ধ ও স্ক্ম স্ুরুচিবোধ নিয়ে, বিনা জীকজমক 

ও সোরগোঁল ন! তুলে আপন নিজন্ব পথে গিবস অনেক দূর্দান্ত পপ্ডিতকে ভ্রান্ত 

প্রমাণ করে, তাদের গৌরব ধুলিসাৎ করেছেন, আবার নিজের “ক্রুটি এবং 



জে. উইলার্ড গিবস ২৩৭ 

বিভ্রান্তি” স্বীকার করে গেছেন। যেখানে মৃলস্ত্র বা যূলতত্বের প্রশ্ন 

জড়িত সেখানে তিনি আর শান্ত বিনয্্র বা স্বপ্রতিষ্ঠিত পাণগ্ডিত্যের শক্তি- 

ভীত অধ্যাপক নন। সেখানে তিনি সর্বদা নির্ভয়ে, প্রসন্ন, মধুর, বিদ্বেষহীন 
চিত্তে, সত্যের সমর্থনে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংগ্রাম করে 

গেছেন। কিন্ত কখনও কোনও কটুক্তি বা রূঢ ভাষার আশ্রয় নেন নি। জীবনে 

সবচেয়ে রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন ১৮৯৩ সালে অধ্যাপক নট লিখিত 

একটি পত্রে ব্যক্ত সমালোচন] ও ব্যাঙ্গোক্তির প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে । এ উপলক্ষে 

গিবস বলেছিলেন, তিনি তার সমালোচকদের “অবিশ্বাহ্য গোয়াতুমি* দেখে 
স্তস্তিত হয়েছেন। 

রাসায়নিক সাম্যস্থিতিতে প্রযুক্ত তাপগতিবিদ্যা সম্পকিত শেষ গবেষণী- 

মূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পর চৌদ্দ বছর পর্যন্ত গিবস তাপগতিবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে আর কোন প্রকার গবেষণায় মনোনিবেশ করেননি । এমন কি এবিষয়ে 

কলেজের ছাত্রদের সামনে পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত বস্তৃতাণ দেননি। আলোকের 

প্রকৃতি ও গতিবেগ নির্ধারণের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানী মহল বহুদিন ধরেই মাথ! 

ঘামাচ্ছিলেন। কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী এবিষয়ে গবেষণায়ও নিযুক্ত 

ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের সকল সমস্তা ও পরিস্থিতির প্রতি গিবসের জা গ্রত 
দৃষ্টি ছিল। আলোকের প্রকৃতি উদঘাটন ও গতিবেগ নির্ণয় সমস্যার প্রতি 

তিনিও আকৃষ্ট হলেন। ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে তিনি 

আলোকের প্রকৃতি ঘে তড়িচ্চম্বকধর্মী-_এই মত ব্যক্ত করে আমেরিকান 

জানাল অব সায়েন্সে কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর 

দীর্ঘ দশ বছর ধরে তাঁর আর কোনও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি । 

এই দশকে বিকিরণ ও জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ 

নব ঘটন1 ঘটছিল। উইলিয়াম কনরার্ড রনটজেন রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার 

করলেন। হেনরি বেকুয়েল পদার্থের তেজস্ত্রিয়তার সন্ধান পেলেন। কুরি 

দম্পতির গবেষণা ও রেডিয়াম আবিষ্কারে তেজক্কিয়তার রহস্য সুম্পষ্ট ভাবে 

উদ্ঘাটিত হল। পিটার জীম্যান চুম্বক প্রভাবিত আলোক প্রতিক্রিয়া 
(82765 001০ 6৫6০৮) আবিষ্কার করলেন। জে. জে. টমসন তড়িৎ 

কণিক] সম্বদ্ধে গবেষণা কালে প্রায় সম্পূর্ণ বাযুশৃগ্ত নলের মধ্যে বিছ্যুৎক্ষরণ 

করছিলেন। এই পরীক্ষা থেকে ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রনের সন্ধান পাওয়া 

গিয়েছিল এবং জড় পদার্থ ষে তড়িৎকণিকাযুক্ত পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত এই 



২৩৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

মতবাদ প্রচারিত হতে শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষের দিকে 

তেজের প্ররুতি সম্বন্ধে ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্কের যুগান্তরকারী মতবাদ প্রচারিত হতে 
থাকে । প্রাঙ্কের মতে কাজ হল বিভিন্ন কণিকা বা কণিকাদলের সমষ্টি 

(39855. ০0: 21565 )। বিজ্ঞান জগতে যখন এই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য 

প্রচারিত হচ্ছিল তখনও গিবদ কোনও নতুন কিছু প্রকাশ করলেন ন1। 

যতক্ষণ পর্ধস্ত না তিনি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন ষে বিজ্ঞানে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ 

কোনও মৌলিক তথ্য তিনি প্রকাশ করতে পারছেন ততক্ষণ তিনি তার 

গবেষণার ফলাফল ঘোষণ। করবেন না, এই ছিল তার মনোভাব । 

১৯০১ সালে। ঠিক যে সময় লগুনের রয়েল সোসায়িটি তাপ 

গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সুত্র সর্বপ্রথম রাসায়নিক, বৈছ্যতিক ও তাপশক্তির 

মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনার কাজে বিস্তৃত ভাবে প্রয়োগ করার এবং শিক্ষা- 

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অগ্ঠান্ত প্রশংসনীয় অবদানের জন্য গিবসকে কোপলি পদক 

দিয়ে পুরস্কৃত করতে উদ্যত হয়েছেন, সেই সময়ই গিবস তার শেষ বিখ্যাত 

বৈজ্ঞানিক কীতি রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এসম্বদ্ধে গিবসের তৎকালীন ছাত্র 

ই. বি. উইলসন বলেছেন, অধ্যাপক গিবস তার “দি এলিমেপ্টারী প্রিন্সিপলস 

অব স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস্ঃ (70761712000 01015010155 0: 

968615508] 7405015912105 ) নামক গ্রন্থখানি লেখার কাজ মোটামুটি নয় 

মাসের মধ্যে শেষ করেন। এই সময়ে তিনি আবার নিয়মিত অধ্যাপনাও 

করেছেন। 

আর্থার হাস বলেছেন, পূর্োক্ত গ্রন্থখানি “পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে 

উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর ভেদরেখা | ১৯০১ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত 

হবার পরই পদার্থ বিজ্ঞানে বিংশ শতাব্দীর স্ৃচন। হয়েছিল। তারপর থেকে 

স্টারিস্টিক্যাল মেকানিকস্ সম্বন্ধে বিপুল পরিমাণ গবেষণা হয়েছে। তবু 

আজও গিবসের সেই পুরানো! স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিকসই কোয়ানটাম 

স্ট্যাটিস্টিকস্ (কোয়ানটাম সংখ্যাতত্ব) ও কোয়ানটাম ম্েকানিকস্-এর 

£€ কোয়ানটাম বিদ্যা) নতুন সাজপোশাকে ফিরে এসে জড় প্ররৃতি ও 

বিকিরণের বহু সমস্ত! ব্যাখ্যার কাজে শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে কাজ করছে। 

উইলার্ড গিবন কখনই সবল ও বলিষ্টদেহের অধিকারী ছিলেন না। 

ছেলেবেলায় একবার তিনি প্রবল হাম়জরে ভূগেছিলেন। সেই হাম জরই 

খ্তার শ্বাস্থ্য ভেঙ্গে দিয়ে তাকে চিরকালের মত দুর্বল ও ক্ষীণজীবী করে 
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তুলেছিল। শাস্ত, স্থুনিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত জীবনযাপনের ফলেই মৃত্যুর আগে 

সামান্য কয়েকদিন ছাড়া কোনও বড় রকমের অস্থুখে না! ভূগে তিনি জীবন 

কাটিয়ে ষেতে পেরেছিলেন। মৃত্াকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চৌফটি। 

মহান বিজ্ঞানী গিবস বিবিধ ধ্বতু মিশ্রণ ও ব্রবণে বিভিন্ন সপ্টের মিশ্রণ 

কার্ধের মধ্যে শৃঙ্খলার অনুসন্ধান করে গাণিতিক স্থত্রে সে নিয়ম-শৃঙ্খলার 

ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতি সঞ্জাত 

বিভ্রান্তির মাঝে সুশৃঙ্খল ও স্থুসম্বদ্ধ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যে আমেরিকা 

সংগ্রাম করে চলেছিল তিনি সেই আমেরিকার মূর্ত প্রতীক। যে সব শক্তি 

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশিল্পে অভূতপূর্ব পরিবর্তন বয়ে আনছিল গিবনকে তা থেকে 
বিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্ররুতপক্ষে তিনিই ছিলেন এই সব শক্তির অচেতন যন্ত্রী। 

গিবন ষে তার বিখ্যাত গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 

উদ্দাসীন ছিলেন একথা একেবারে প্রবাদের মত প্রচলিত হয়ে গেছে । কিন্তু 
তার বন্ধু চার্লস এ পিয়েস” লিখেছেন, গিবসের এই প্রবাদীয় নিস্পৃহতা বিশ্বাস 

করার অর্থ হবে তাকে “একটি প্রতিভাবান নির্বোধ মনে করার সামিল। এই 

নির্বোধটি পেরিগোর্ডের শুকরের মত আপন মনে গণিতিক ছত্রাক তুলে 
চলেছিল, এগুলি যে তার কোনও কাজে লাগতে পারে এবিষয়ে সে ছিল: 

সম্পূর্ণ উদাসীন ।' 
ছাত্রজীবনেও গিবস আমেরিকার ভবিস্তৎ মন্ত্রযূগের কথা চিস্তাঁ করে, 

গেছেন। ১৮৬৩ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভের জন্য তিনি প্রথম ষে' 

গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন তার বিষয়বস্ত থে ছিল অত্যন্ত আধুনিক “অন দি 

ফন অব দিটিথ অবহুইলস ইন দি স্পার গিয়ারিং, (018 ০ 0005 ০0 

07672605 0£ ড/1,5215 1 0৩ 900 (68105 ) এটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার 

নয়। ষে যন্ত্রের চাক? ও দড়ওয়াল! ইম্পাতের গীয়ার আমেরিকাবাসীর' 

জীবনে আনবে বিলুল পরিবর্তন সে সম্বন্ধে তার কৌতুহল ও আগ্রহ ছিল 
সন্দেহাতীত | গৃহযুদ্ধ শেষ হবার আগে তিনি সত্য সত্যই “রেলগাড়ীতে 

ব্রেকম্যানের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে ও ত্রেকের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন 
করতে? একটি স্বয়ংক্রিয় ব্রেকের নকসা ও পরিকল্পনা রচনা! করেছিলেন । 

গিবস আরও ছুটি জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি 

হুল একটি নতুন ধরনের গভর্নর । তার নির্দেশ অস্যায়ী শেফিল্ড সায়েট্টিফিক 

স্কুলে এটি নির্মিত হয়েছিল । আরও একটি জরুরী বাস্তব সমস্যা লমাধানে' 
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সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বিষয়টি হল যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোত্তম ওজন 

€ পরিমাপ পদ্ধতি প্রবর্তন। দেশে যাতে ওজন ও পরিমাপে মেট্ট্রক পদ্ধতি 
গৃহীত হয় গিবসের বন্ধু ও প্রতিবেশী হুবার্ট এ নিউটনের নেতৃত্বে তার জন্ 

একটি আন্দোলন চলেছিল। গিবস এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 

করেছিলেন। 

গিবদ ছিলেন আমেরিকান আযসোসিয়েমন ফর দি আডভানসমেণ্ট অব 

সায়েন্সের ভাইস প্রেমিডে্ট। আমেরিকায় যে যন্ত্রযগের আবির্ভাব ঘটতে 

চলেছে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। ১৮৮৬ সালে আমেরিকান 

আসোসিয়েসন ফর দি আ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েদ্সের সভায় মাণ্টিপল 

আযালজাব্রা সম্বন্ধে বক্তৃতাদান কালে নিম্নোক্ত মন্তব্যে তার এই সচেতনতার 

পরিচয় পাওয়া যায় £ “বীজগণিতের মত শ্রমলাঘবকর পদ্ধতি মানুষ আর 

কখনও স্যত্ি করেনি। শ্রমশিল্লে ষখন বিবিধ শ্রমলাঘবকর যন্ত্রের ব্যবহারই 

আমাদের এ যুগের বৈশিষ্ট্য তখন গণিত বিজ্ঞানে এমনি একটি অতি সুন্দর 
ও সুন্ শ্রমলাঘবকর পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হবে তা অতি স্বাভাবিক ও 

সঙ্গত।_এই কথাগুলি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গজদস্তমিনারে বাসকারী উদ্দামীন 

বিজ্ঞানীর অবাস্তব সুত্র রচনার মত শোনায় না। 



॥ ১৩ || 

সাম্মুস্েল পিস্েন্রপণঈ ল্যাহলিল 

(১৮৩৪-১৯০৬) 

আমেরিকান বিজ্ঞান মানুষকে আকাশে ওড়বার ক্ষমতা এনে দিল 

যে চৌষটি বছর উইলার্ড গিবস বেঁচে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে এদেশে 
বৈজ্ঞানিক কৌশলে অনেক নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে। গিবস 
যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৮৩৯ লালে চার্লস গুডইয়ার তাপ প্রয়োগে 

রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে ধবার শক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সাত 

ক্ছর পর ইলিয়াস হাউ সেলাইকল উদ্ভাবন করলেন। ১৮৬৬ সালে সাইরাস 

ডব্লিউ ফিল্ড সমুদ্রের মাঝ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করলেন। এর 

ছুবছর পর, ক্রিস্টোফার মোলনম ও কার্লোজ গ্লিডেন প্রথম সাফল্যমণ্ডিত 

টাইপ রাইটার নির্মাণ করে বাজারে বিক্রি শুরু করলেন। ১৮৭০ সালের 

পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে জর্জ ওয়েস্টিং হাউসের শ্বয়ংক্রিয় এয়ার ব্রেক, 

আলেকজাগ্ার গ্রাহাম বেনের টেলিফোন এবং এডিমনের গ্রামাফোন ও 

বিজলীবাতি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৪ মালে ওটমার মার্গেনথালের লিনোটাইপ 

উদ্ভাবন করলেন। চার বছর পর বারোজ যোগ করার যন্ত্র নির্মাণ করলেন । 

উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকে তরুণ দুরেয়। ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম মোটর গাড়ী 

নির্মাণ করলেন। এরা ছিলেন সামান্য কারিগর। পূবর্তী কয়েকজন 
বিজ্ঞানীর আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে এডিমন প্রথম চলচ্চিত্র উদ্ভাবন করলেন। 

জামপনী থেকে আগত আবিষ্কারক চার্লস পি স্টেনমেটজকে জেনারেল 

ইলেকট্রিক কোম্পানি তাদের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। মোটর ও অন্যান্য 
€বছ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্রথম ছুই শতাধিক পেটেন্ট তার কাছ থেকে পাওয়া 

গিয়েছিল। ১৯০৩ সালে গিবস যে বছর মার] যান, সে বছর মানুষ আকাশ 

জয় করল। আমেরিকানদের উদ্ভাবনী শক্তি ও কারিগরী কৌশলে নিশ্নিত 
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মোটরচালিত ও বাতাসের চেয়ে ভারি বিমান সাফল্যের সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা 

করে এই বিজয় সম্ভব করে তুলেছিল । 

এই সব আবিষ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। 

এই সব আবিষ্কারকদের অনেকেই ছিলেন কারিগর। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক বা 

এঞ্ডিনীয়ারিং শিক্ষা এদের ছিল নাঁ। কিন্তু এদের হাতে-কলমে কাজ করার 

অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ কারিগরী দক্ষতা থেকে এর] এই সব যন্ত্র উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত অনেক সমন্যারই সমাধান করে ফেলেছিলেন। আকাশ জয়ের 

সাফল্যের শেষ অঙ্কের কাহিনী এমনি ছুজন সুদক্ষ কারিগর ও বাস্তববুদ্ধি- 

সম্পন্ন আমেরিকানের কাহিনী । এদের নাম উইলবার ও আরভিল রাইট | 
আমেরিকার তাত্বিক বিজ্ঞানী সামুয়েল পি ল্যাংলি খন বাতাসের চেয়ে ভারি 

বিমান নিমণণের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন, তারপরই এর] দুজনে এমনি 

ধরনের আকাশযান নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের 

বাইসাইকেল নির্মাণের কারখান! ছিল। এদের মাথায় চেপেছিল গ্লাইভার 

ওড়ানোর নেশা । এর ঠিক দশ বছর আগে আকাশে ওড়ার সমস্যা নিয়ে 

মাথা ঘামিয়েছিলেন ল্যাংলি। ১৮৮৬ সালে বাফেলো শহরে আমেরি কান 

আসোসিয়েসন ফর দি আডভান্সমেট অব সায়েন্সের সভায় পাখীদের 

আকাশে ওড়ার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়া হচ্ছিল। দেই প্রবন্ধ শুনে ল্যাংলি 
আবার আকাশে ওড়ার সমশ্যাটির প্রতি পুনরায় আরুষ্ট হলেন। মনে পড়ল, 

ছেলেবেলায় মাঠের মাঝখানে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখায় ভর দিয়ে ভেসে 

চল৷ উড়ন্ত বাজ ও শিকারী বুজার্ড পাখীগুলির দিকে তাকিয়ে থাকার কথা । 

এদের পাখাগুলি এ সময় মনে হত যেন নিশ্ল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতেনঃ 

বাতাসের চেয়ে শতগুণে ভারি এ পাখি কি ভাবে অমন স্বাচ্ছন্দ্যে আকাশে 

ভেসে চলে? ল্যাংলির আগেও অনেকেই এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, এবং 

আশ্চর্ধ হয়ে কারণ খুজেছেন। 

বহুদিন ধরে মান্ছষের ধারণ! ছিল যে পাখা ঝাপটানোর ফলেই পাখীরা 

আকাশে উড়ে চলতে পারে । এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মানুষ প্রথমে 

উড়বার যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার 

বেকনও মনে করতেন পাখীর এই পাখাঝাপটানোর ফলে ষষ্ত্র তৈরি করতে 

পারলেই মানুষের পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব হবে। লিওনার্দো দা ভি্িঃ 

১৫০৫ সালে পাখীর আকাশে গুড়া সম্বন্ধে (7068052 00 0176 0116156 
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0 13105 ) একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইতে দা ভিঞ্ি পাখার 

সাহায্যে আকাশে ওড়বার একটি যস্ত্রের সচিত্র বর্ণনা দেন। এই যন্্রটির 

বড় বড় পাখাগ্লি চালক হাতের শক্তিতে পুলি ও দড়ির সাহায্যে টেনে 

চালাবেন । বহু শতাব্দী পর ১৮০৯ সালে স্যার জর্জ কেইলি এমনি ঝাপটানে। 

পাখাযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে গড়ার বৈজ্ঞানিক অস্থবিধা প্রদর্শন 

করলেন। তিনি আকাশষান তৈরির নতুন স্থত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। 
শেষে আকাশে ওড়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। এই 

স্থত্র হলঃ কোণ ও তল বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলার সময় 

উপরের দিকে উঠতে থাকে । 

১৮৮৭ সালে ল্যাংলি, বাতাসের চেয়ে ভারি আকাশযানের আকাশে 

উড়বার শ্রত্র নির্ণয়ের জন্ত কতকগুলি পরীক্ষা! শুরু করলেন। একাজ করবার 

উপযোগী পূর্ণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। তিনি শিকাগোন একজন সাফলামগ্ডিত 

স্থপতি ও সিভিল এঞ্জিনীয়ার। বাপের মত কয়েক বছর তিনি সৌখিন 
জে]াতিহিদের কাজও করেছিলেন । ১৮৬৪ সালে, ল্যাংলির বয়স যখন ত্রিশ 

বছর, তখন তিনি নিউ ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। স্থির করলেন যে স্থপতি ও 

বাস্তবিদের জীবিকা ছেড়ে দিয়ে তিনি পুরোপুরি পেশাদার জ্যোতিবিজ্ঞানীর 

পেশার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলবেন। এই উদ্দেশ্তে ছোট ভাই 
জন ল্যাংলিকে সঙ্গে করে তিনি ইউরোপে রওনা হলেন। জন হার্ভার্ডের 

লরেন্স সায়েন্টিফিক স্কুলের স্নাতক । দুজনে ঘুরে ঘুরে ইউরোপের বিভিন্ন 

বিজ্ঞান সমিতি. বিভিন্ন মানমন্দির ও পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণ? কেন্দ্র গুলি 

পরিদর্শন করলেন। 

এদেশে ফিরে এসে ল্যাংলি হ্থার্ভার্ড মানমন্দিরের সহকাদ্দীর কাজ পেলেন। 

দু বছর পর আন্নীপোলিসের নেভাল একাডেমীতে গণিত শিক্ষকের ও 

একাডেমীর মানমন্দিরের ডাইরেকটরের পদ্দগ্রহণ করার আমন্ত্রণ এল তীর 

কাছে। এই পদে তিনি একবছর কাজ করলেন। তারপর পিটস্বার্গ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে জ্যোতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও আযালেগেনি 

মানমন্দিরের ডাইরেকটরের পদে ফোগদান করলেন । এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 

তার ভাইও অধ্যাপনার কাজ করতেন। মানমন্দিরে ল্যাংলি পেলেন শুধু, 

একটি নিরক্ষ দুরবীক্ষণ যন্ত্র (7:058:0712] 65155006 )। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের 

ংক্রমণ পরিমাণ যন্ত্র (18096 [)505100206 ) বা জ্যোতিব্দগণের কোনও 

১৭ 
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আধুনিকতম যন্ত্রপাতি পেলেন না। নতুন এবং উন্নততর যন্ত্রপাতির জন্য 

টাদ্দা তুলে অর্থ সংগ্রহ করতে হল। 
ল্যাংলি লক্ষ্য করেছিলেন, দেশের সর্বত্র তখন রেলপথ শাখা-প্রশাখায় 

বিস্তৃত হচ্ছে। পিটস্বার্গ থেকে চতুর্দিকে বহু রেলপথ বেরিয়ে গেছে। 
কিন্তু এই সব রেলপথের সময় নির্ধারণের কোনও নির্দিষ্ট মান নেই। তাতে 

রেল চলাচলের ব্যাপারে নান] ভুলন্রান্তি দেখা দিত, নানা অভিযোগ আসত 

জনসাধারণের তরফ থেকে | দেখ] দিত বিভ্রান্তি । ল্যাংলি জ্যোতিবিজ্ঞানের 

গণনার ডিত্তিতে দিনে দুবার স্বয়ংক্রিয় ভাবে এবং যুগপৎ নিতুর্লি সময় 

নির্ধারণের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। পেনসিলভানিয়া রেলরোভ 

কোম্পানি তাদের রেলস্টেশন সমূহে নিভূলভাবে সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা 
করার কাজে তাকে নিযুক্ত করল। বহুবছর ধরে এই রেলপথের প্রতিটি 

স্টেশনের ঘড়িতে ল্যাংলির নিধণরিত নিভু সময় দেখান হত। 

পেনসিলভানিয়া রেল পথের বিভিন্ন অংশের সময়ের তারতম্য ও ভ্রাস্তি 

দূর করার মত নিছক বাস্তব প্রয়োজন সাধনের কাজটি ল্যাংলি গ্রহণ 
করেছিলেন তার জ্যোতিবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য । 

পরবর্তী সতেরো বছর তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণায় কাটালেন। সৌর 
গবেষণার ক্ষেত্রে কতকগুলি অতি উচ্চাঙ্গের তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। 

ল্যাংলি প্রথমে সৌর কলঙ্কের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন । 
একদল বিজ্ঞানী মনে করতেন সৌর কলঙ্কগুলি হল কঠিন ও স্বচ্ছ বস্তু। 

ঘুরছে হুর্যদেহের চারদিক ঘিরে । ৃূর্ধ পৃষ্টের যখন যে স্থানে এরা অবস্থান 

করে তখন সেখানে এই সৌর কলঙ্ক দেখা দেয়। আর একদল বিজ্ঞানী 
মনে করতেন এগুলি স্থ্ধদ্বেহে অবস্থিত মহাকায় আগ্নেয়গিরি সমুহ হতে নির্গত 

বিরাট ধুঅকুণ্ডুলী। কেউ বলতেন, এগুলি সৌর আবহমগ্ুলের মেঘমালা । 
আখার আব একদল জ্যোদ্তিবিদ বলতেন এগুলি সুর্ধপৃষ্ঠের মহাকায় পর্বত শৃঙ্গ । 

সর্বদেহের উত্তপ্ত গলিত ধাতু ও শিলাপ্রবাহের জোয়ারের সময় শূঙ্গগুলি ডুবে 

যায়। ভাটার সময় আবার জেগে ওঠে। 

ল্যাংলি এর কোনও মতই গ্রহণ করলেন না । দীর্ঘকাল ধরে, সাদাচোখে, 

দূরবীন সাহায্যে তিনি এই সৌর কলঙ্কগুলি পরীক্ষা করলেন। তখন সুর্যপৃষ্ট 
পণীক্ষার জন্ত আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী বিশেষ যন্ত্র নিত হয়নি। 

কাজেই হূর্ধদেহ পরীক্ষার ক্ষমতা তখন ছিল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় 



সামুয়েল পিয়েরপণ্ট ল্যাংলি ২৪৫ 

পরীক্ষা চালিয়েও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সৌর কলঙ্কগুলি সুর্ধপৃষ্ঠের 
অস্তমূথী অতিকায় ঘুর্ণাবর্ত। পরীক্ষার ফলে এ কথাও তার কাছে সুম্পষ্টরূপে 
প্রতীক্পমান হয়েছিল যে বিশাল গোলকারুতি গহবররূগী এই সৌর কলঙ্কগুলির 
মাঁঝ দিয়ে যাল্ত্রিক ক্রিয়ায় যেন সৃর্ধদেহের উপরিভাগের বাম্প ভিতরের দিকে 

টেনে নেওয়] হচ্ছে। 

উনিশ বছর পর, আমেরিকার খ্যাতনাম] জ্যোতিবিদ জর্জ এলিরি হালি, 

নিজ উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের ( স্পেকট্রোহেলিওগ্রাফ ) সাহায্যে সৌর কলঙ্কগুলি 

পরীক্ষা করে. সৌর কলঙ্ক সম্বন্ধে ল্যাংলির মত সম্পুর্ণ সমর্থন করেন। আসলে, 
হুর্যদেহে কলঙ্ক দেখা যায় সেই সব অঞ্চলে, যেখানে “হ্ম্পষ্ট ঘৃণিজাল তড়িৎ ও 

চুষ্বক ঝড়ের বা ধূর্ণাবর্তের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়, সূর্যের উপরিভাগের বাম্প 

সেখানে উধ্বপানে ধাবিত ন' হয়ে, ঘুর্ণাবর্তের অভ্যন্তরদেশ অভিমুখে বাঞ্াক্ষুন্ 
অঞ্চল হতে দুরে ধাবিত হয়। 

তিনপল! কাচের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় সূর্ধালোক বর্ণালী 
তি করে। সৌর কলঙ্ক সম্পক্িত গবেষণার শেষে, ল্যাংলি এই বর্ণালীর 

বিভিন্ন অংশে বন্টিত তাপ নিধণরণের সমস্যা নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। 

এই তাপের পরিমাণ খুবই সাম্রান্ত। এত সামান্য পরিমাণ বিকিরিত তাপ 

নিধণরণের উপযোগী কোন স্থক্সরযন্ত্র তখনও বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করতে 

সক্ষম হননি । তখনকার দিনে সর্বাপেক্ষা] স্থবেদী তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র ছিল 

থার্মোপাইল। বর্ণালীর তাপ, এই থার্মোপাইল যন্ত্রেও ধর পড়ে না৷ বলে, 

১৮৭৯ সালে ল্যাংলি এর চেয়ে আরও স্থবেদী যন্ত্র নিষ্নাণ করতে মনস্থ 

করলেন। 

এক বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ল্যাংলি একটি নতুন তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র 
আবিষ্কার করলেন। এটির নাম দিলেন বোলোমিটার। এ সম্বন্ধে তিনি 

“দি বোলোমিটার আযাণ্ড র্যাভিয়েণ্ট এনাজি (7706 03010706661 2150 

চ২৪0181)0 চ:)07:55 ) নামে প্রবন্ধটি রচনা! করেন, গবেষণামূলক প্রবন্ধ 

বিজ্ঞানে তা একটি চিরস্মরণীয় অবদান। বোলোমিটারের মুল অংশ হল 

প্রাটনামের কালো সরু একটি তার। এই তারটিতে সুর্ধালোক পড়লে, তা 

বিকিরিত তাপ শুষে নেয়। এই তাপ তার পরিমাণ অনুপাতে অতি সুন্ 

বিদ্যুৎ প্রবাহ স্থ্টি করে। এই নতুন যন্ত্রটি শুধু অতি সামান্ত পরিমাণ তাপ 
নিধ্পণরণ করতেই সক্ষম হল না, এক ডিগ্রীর দশ লক্ষ ভাগের একভাগ 
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তাপমাত্রার পার্থক্য ধরতে পারত। বোলোমিটারের সাহায্যে ল্যাংলি 

সর্ষের বর্ণালীর সব কটি রঙের তাপই পরীক্ষা করলেন এবং লাল উজানী 

আলোর বর্ণালীর এক অংশের সন্ধান পেলেন। বর্ণালীর এই অদৃশ্য রঙ নিয়ে 

ইতিপূর্বে আর কখনও গবেষণা হয়নি । 

সুর্ধের সম্পূর্ণ বর্ণালী সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য সংগ্রহ্নের উদ্দেশ্তেই ল্যাংলি 
মৌরবিকিরণ পরিমাপের কাজে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮৪ সাল নাগাদ, 
হুইটনি পর্বতস্থিত মানমন্দিরে এ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা চালাবার পর 
স্র্ধের এই বিকিরিত তাপ সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর আরও একট] কারণ 

দেখতে পেলেন। আমেরিকার মত এই বিরাট দেশে আবহাওয়ার পুর্বাভাষ 

দানের আরও নিভূর্ল ও সঠিক পদ্ধতি নিধর্ণরণের আশু এবং বাস্তব 
প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার 

সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পারার মূল্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন । এতে যারা! 
জমিচাষ করেন, জমির ফপল স্থল ও সমুদ্রপথে চালান দেন, এবং অনুরূপ 

অন্তান্থ সহস্র কাজে ব্যাপৃত, তারা আবহাওয়ার বিরূপতা বা খামখেয়ালীপনার 

বিরুদ্ধে আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার স্থযোগ পাবেন। 

ল্যাংলি ভাবলেন, আবহাওয়! কখন কেমন থাকবে, তা আগে থেকে 

অনায়াসেই বলে দেওয়া যাবে, ষদ্দি আমরা! এই সৌর বিকিরণের মূল পরিমাণ 
ও প্রকার জানতে পারি। ধরতে পারি পৃথিবীতে আসবার পথে সূর্যকিরণ 

বাষুমগুলের বিভিন্ন উপাদানে কি প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করে, কি ভাকে জমি ত্ুর্য- 

তেজ শুষে নেয়, কি ভাবে পৃথিবীর তাপ ধরে রাখার কম্বলরূপী এই 

বারুমগ্ুলটির সাহায্যে সুর্ধকিরণ এই গ্রহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কি তাবে ক্রম- 

ক্ষীয়মাণ মাত্রায় তাপ বিকিরিত হয়ে তা পুনরায় আবার এই তাপরক্ষার 

কম্বলরূপী এই আবহমগ্ুলেই ফিরে আসে। পৃথিবীর বাযুমণ্ডলে প্রবেশের 

ঠিক আগে স্থর্ধতাপের পরিমাণ নিধ্ণারণ করার চেষ্টা করলেন ল্যাংলি । 

এ পরিমাণটির নাম দিলেন, বিকিরণের, সৌর পুবক। উপত্যক] তৃমিতে 

স্থাপিত একটি কেন্দ্র এবং ভূপৃষ্ঠ হতে কয়েক হাজার ফিট উধের্ব হুইটনি 

পর্বতে স্থাপিত মানমন্দির হতে পর্বেক্ষণ করে, ল্যাংলি এই সৌর ঞ্বকের 

কতকগুলি বিভিন্ন মাত্রা নিধারণ করলেন। 

এই বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন চার্লস গ্রীলি আবট। 

১৯০৪ সালের জুন মাসে, ল্যাংলি ও আযাবট জানালেন, সর্ব যে একটি 
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বিকিরণ মাত্রা পরিবর্তনশীল তারকা, তার প্রমাণ তার! পেয়েছেন। অন্য ভাবে 

বলা চলে, সৌর তেজ বিকিরণের তীব্রতায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। 
পৃথিবীর তাপমাত্রা, অতএব আবহাওয়াও যে নিঃসন্দেহে এই দৌবর বিকিরণের 
তাগতম্যের সঙ্গে জড়িত সাহন করে এমন কথাও তার1 বললেন। আযাবট 

তার নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে সৌর প্ররুতি পরীক্ষা করে চললেন। 

পঞ্চাশ বছর ধরে, দুই গোলাধে'র স্থুউচ্চ পর্বতমালায় অবস্থিত,বহু মানমন্দির 

ও মরুতৃমি অঞ্চল থেকে সূর্য পরীক্ষা করে, তিনি সৌরলোক সম্বন্ধে নান। 

নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। 
তাত্বিক বিজ্ঞানে এমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ব আবিষ্কার করায় শুধু 

এদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ল্যাংলি খ্যাতি অর্জন করলেন। ১৮৭৮ 

সালে তাকে স্মিথসোনিয়ান ইনন্্টিটিউমনের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের 

জন্য আমন্ত্রণ জানান হল। ১৮৮৭ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের 

পদ লাভ করলেন। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিষ্টিউসনের সম্পাদক নিযুক্ত হবার 

পর উনিশ বছর ধরে সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয়ে তার গবেষণ। শক্তি প্রধানতঃ 
কেন্দ্রীভূত করলেন। এই বিষয়টি হল, বিমান বিজ্ঞান। ১৮৮৬ সালে সেই 
পাখীর উড্ডয়ন বিষয়ক প্রবন্ধটি শোনবার পর হতে এই সম্পকিত পুরানো 

স্থত্রগুপির পুনরালোচন1 ও পুনবিবেচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই 

বছরই তিনি গবেষণার কাজ শুরু করলেন। ন্যাশনাল একাডেমী অব 

সায়েন্সের বাখ তহবিল থেকে কিছু অর্থ সাহাষ্য লাভ করেছিলেন এই 
গবেষণার কাজ চালানোর জন্য । ১৮৯১ সালে একসপেরিমেন্টম ইন 

এরোডায়নামিকস ( ঢ%0০11006065 10 £৯1:091910105 ) নামে তার 

গব্ষেণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। 

কিম বাুপ্রবাহ সৃষ্টি করে তিনি কোন তলের (581:68০০ ) উধ্বো খান 

শক্তির পরীক্ষা শুরু করুলেন। ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ছুটি প্রতিসম পাখা যুক্ত একটি 

হ্বৃহত ঘুর্ণমান টেবিল নির্মাণ করলেন। পাখাছুটি অনুতূমিক অবস্থায় মাটি 
থেকে আট ফুট উচুতে থেকে ঘুরত। টেবিলটি প্রথমে দেড় অশ্বশক্তির একটা 
গ্যাসোলিনের এগ্রিন দ্বারা ঘোরান হত। পরে এই পাখাগুলিতে সর্বোচ্চ- 

হারে ঘণ্টায় প্রায় সত্তর মাইল গতিবেগ সঞ্চারিত করার জন্য টেবিলটি দশ 

অশ্বশক্তিযুক্ত একটি বাম্পীয় এঞ্চিনের সাহায্যে ঘোরান হত। 

বিভিন্ন গতিবেগ-সম্পন্ন বাসুপ্রবাহের মধ্যে চলাচলকারী বিভিন্ন ওজনের 
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বক্রতল সম্পর্কে ল্যাংলি এই ভাবে কৃত্রিম বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে পরীক্ষার ছারা 

বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এইসব পরীক্ষাকালে বাযুপ্রবাহ 

তেদ্কারী তলের উধ্বেত্তলন শক্তি লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। এর সঙ্গে পদার্থ 

বিজ্ঞানের স্থপরিচিত সুত্রগুলি প্রয়োগ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, 
“এবপ যন্ধ নির্মাণ করা সম্ভব যা তলে এমন গতিবেগ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হবে 

যে তাতে বাতাসের চেয়েও নিঃসন্দেহে ঢের ভারি বস্ত শুন্যে ভাসিয়ে রাখ 

যাবে, প্রবল গতিবেগসহ বস্তুটিকে শুন্তে চালানে! যাবে এবং ভাসমান বস্তটি 

নিজের ভার ছাড়াও অন্য বস্তভার বহন করে নিয়ে যেতে পারবে । আগে 

মাছষের ধারণা ছিল বাধুপ্রবাহ একটানা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। 

ল্যাংলি লক্ষ্য করলেন যে আসলে ব্যাপারটা ঠিক এমন নয়। বাযুপ্রবাহ 
বিভিন্ন টৈর্ঘ্যের ছোট ছোট বিভিন্ন ঢেউ-এর আকারে প্রবাহিত হয়। ১৮৯৩ 

সালে প্রকাশিত তার “দি ইণ্টারন্তাল ওয়ার্ক অব দি উইগ্ড' (1716 [706709] 

701] ০৫ 617০ 100.) নামক গ্রন্থথানিতে ল্যাংলি এই মত প্রকাশ করলেন 

যে বাধুপ্রবাহের এমনিভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে চলার জন্য (117020)9] ০1] ) 

বাতাসের চেয়ে ভারি মোটরহীন কোনও আকাশযানকে এক নাগাড়ে কয়েক 

ঘণ্ট! শৃন্তে ভাসিয়ে রাখা যায়। পরে গ্লাইভারগ্তলি যখন আকাশে দীর্ঘকাল 
ভেসে থাকতে সক্ষম হল, তখন দেখা গেল ল্যাংলির এই মত সত্য । 

পরে ল্যাংলি পূর্ববর্তী পরীক্ষকদের উড্ডয়ন সম্পক্কিত অনেক তত্ব মিথ্যা 
প্রমাণ করলেন। বাযুস্তরের মধ্য দিয়ে চলনশীল সমতল তলের উধ্বোত্তলন 
শক্তির নিয়ামক স্ুত্রের নতুন প্রমাণের সন্ধান পেলেন। এর পর যে কাজটা 

তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল তাই তিনি করলেন। বিভিন্ন পরীক্ষার 

ফলাফলের উপর নির্ভর করে বিমানের ছোট ছোট মডেল নির্মাণ করে তিনি 

সেগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। এই মডেলগুলি 

গ্যাসোলিন এগঞ্রিন চালিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চল্লিশ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার পথ ধরে 

উড়েছিল। 

এইভাবে যে নতুন জ্ঞান লাভ করলেন, তাতে বিমানের মডেলে আরও 

পরিবর্তন সাধন করে ১৮৯৬ সালে নতুন মডেলের একটি বিমান নির্মাণ 
করলেন। এর পাখার দৈর্ধ্য বারো ফিট। বিমানটি পনেরো ফিট লম্বা । 

প্রেষিত ( কমপ্রেসড ) কার্বন ডাই-অক্সাইভের শক্তিতে বিমানটি চালানোর 

চেষ্টা ব্যর্থ হলে বাম্পীয় এজিনের শক্তিতে এটি চালানোর ব্যবস্থা করা হল। 
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পোটোমাক নদীতে বাঁধা একটি হাউস বোট থেকে যন্ত্র সাহায্যে ছাব্বিশ 

পাউণড ওজনের এই আকাশযানটিকে শুন্তে ওড়ালেন ল্যাংলি। দেখলেন 

আধ মাইল উড়ে এঞ্জিন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিমানটি নিরাপদে মাটিতে 

নাবল। ছ মাসের মধ্যেই তিনি এর চেয়ে আরও বড় একটি বিমানের মডেল 
তৈরী করলেন। মডেলটির নাম দিলেন “এরোড্রোম নং ৬। ১৮৯৬ সালের 

২৮শে নভেম্বর এ বিমানটি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিবেগে এক মাইল তিন 

চতুর্থাংশ পথ উডেছিল। এই সময়ই ল্যাংলি তার এই স্মরণীয় কথাগুলি 

লিখেছিলেন £ খন্ত্র্যান সাহায্যে আকাশে ওড়া যে সম্ভব তা প্রদর্শন করার 

ভার আমি নিজের কাধে চাপিয়ে ছিলাম । একাজের এক অংশ আমি 

শেষ করলাম। দ্বিতীয় অংশ হুল, ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এবং কার্ধকরী ভাবে 

এই আকাশষানের পরিকল্পনাটির উন্নতি সাধন। একাজ অন্য কেউ নি্পন্ন 

করবে এইটাই আমি আশা করব। পৃথিবীর সম্মুখে এক নতুন সম্ভাবনা দেখা! 
দিয়েছে, মাথার উপর শূন্যমার্গে মানুষের অবাধ চলাচলের পথ উনুক্ত হতে 

চলেছে_-একথা আজ ষদি মানুষ বুঝতে না পারে তাহলে তাদের অতি অলস 
ও নিক্ষিয় বলেই গণ্য করব ।' 

বিমান বিজ্ঞানের আরও উন্নতি সাধনের কাজ অন্য কেউ করবে” এই 

আশায় ল্যাংলি আরও কিছুকাল কাটালেন। বহু বিদেশী সরকার সম্ভাব্য 

নতুন যুদ্ধাস্ত্রপে আকাশযানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এ খবর শুনতে পেয়ে 

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্তারা এই সময় বিমানপোত নির্মাণে কিছুট! 

আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮৯৮ সালে স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে 

যুদ্ধ শ্বরু হয়। এই বছরের প্রথম দিকে স্থল ও নৌবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে 

গঠিত একটি বোর্ড ল্যাংলির খিমান নির্মাণ প্রয়াস সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালালেন । 

বাতাসের চেয়ে ভারি বিমানপোত নির্মাণ সম্ভব বলে তারা রিপোর্ট দিলেন । 

তার জানালেন, এই বিমানপোতকে শক্র এলাক। পর্যবেক্ষণের কাজে লাগান 

যেতে পারে । এর পর সমরবিভাগ বিমান পোত সম্বন্ধে আরও গবেষণা ও 

বিমান পোত নির্মাণ ও পরীক্ষার জন্য ৫* হাজার ডলার মঞ্জুর করল। 

ল্যাংলিকে এই প্রকল্পের ভার নিতে বল। হল। ল্্যাংলি বিন! পারিশ্রমিকেই 

একাজ করতে রাজী হলেন। ম্মিথসোনিয়ান ইনত্িটিউসন এই গবেষণার 
কাজে আরও ৩০ হাজার ডলার মঞ্জুর করল। 

ল্যাংলি অবিলঘ্বে একজন চালক বহনের উপযোগী বড় ধরনের একটি 
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বিমানপোত পরিকল্পনা ও নির্মাণের কাজে লেগে গেলেন। বুঝলেন, 

মনুষ্যবাহী বিমানপোত নির্মাণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হালকা অথচ 
শক্তিশালী একটি মোটরের। কোনও যাস্ত্রিক উতক্ষেপ যন্ত্রের সাহাযো 

বিমানটি শূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার পর এই মোটরের শক্তিতে সেটি শূন্যে উড়তে 
থাকবে। এঞ্জিনীয়ার চার্লল এম ম্যানলিকে সঙ্গে নিয়ে এমনি একটি মোটর 

এঞ্িনের সন্ধানে তিনি ইউরোপে গেলেন। ইউরোপ তখন অন্র্দাহী 

এঞ্জিনের উন্নতি সাধনে অত্যন্ত ব্যস্ত। পরিবহণ কার্ষে ব্যবহৃত শকটরূপে 

তখন মোটরগাভীর ব্যবহার শুরু হয়েছে । ইউরোপের কতকগুলি কারখান। 

ইতিমধ্যেই মোটরের জন্য এঞ্সিন তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল। ল্যাংলি 

যেখানেই যান শুনতে পান তার পরিকল্পনা অন্ুযায়ী অত হালক মোটর 

এঞ্জিন নিষ্াণ করা অসম্ভব। পরিকল্পিত বিমানপোতের খোলটি তখন তৈরী 

হয়ে গেছে । এটি ছিল পঞ্চাশ ফিট লম্বা, আটচল্লিশ ফিট চওড়া । এর পাখার 

আয়তন ছিল ১০৪০ বর্গ ফিট। 

এ অবস্থায় শুধু একটি কাজই করবার ছিল ল্যাংলির। সেই কাজই 

করলেন তিনি । ম্যানলিকে বললেন, হালকা একটি এঞ্জিনের নক্সা তৈরী 

করে এঞ্জিনটি শ্মিথলোনিয়ান ইনস্স্টটিউসনের কারখানায় তৈরী করে নিতে। 

ম্যানলি অল্প সময়ের মধ্যেই বাহান্ন অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি এঞ্জিন নির্মাণ করে 

ফেললেন। এঞ্জিনটি জলের সাহায্যে শীতল রাখার ব্যবস্থা ছিল। এর 

ওজন ছল, প্রতি অশ্বশক্তিতে পাঁচ পাউণ্ডের কম। হাউন বোটের উপর 

থেকে বিমানটি যন্ত্র সাহায্যে উধ্রণ নিক্ষেপ করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের 

হাউস বোট নির্গিত হতে লাগল। সেই সময় নতুন এঞ্জিনটি বিমানে 
সংযোজিত করার পরীক্ষা চলতে লাগল। এঞ্জিন স্থাপনের জন্য বিমানের 

কাঠামোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও অদলবদলের কাজ শেষ হলে বিমানটি 

হাউস বোটের ছাদে ওঠান হল। বিমান সমেত হাউসবোটটিকে পোটোমাক 

নদী ধরে চালিয়ে ওয়াশিংটন হতে চল্লিশ মাইল দূরে এক স্থানে টেনে আনা 
হল। ্ 

বিমানটি ওড়ানোর প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল ১৯০৩ সালের ৭ই 

অক্টোবর। ম্যানলি বিমানটি চালনার ভার নিলেন । পরীক্ষাকালে বিমানের 

সামনের অংশ হাউন বোটের বিমান নিক্ষেপক যন্ত্রে আটকে বিমান ও বিমান 

চালক পোটোমাক নদীতে নিক্ষিপ্ত হল। দুমাস পর, ১৯০৩ সালের ৮ই 
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ডিসেম্বর দ্বিতীয় বার বিমানটিকে ওড়ানোর চেষ্টা হল। বহু লোক বিমান 

ওড়ার পরীক্ষা দেখতে এসেছিল । তার যখন দেখল, বিমানখানা আকাশে 

না উড়ে চালকসহ নদীর জলে পড়ে গেল, তখন তাদের ধৈর্ধচ্যুতি ঘটল। 

খবরের কাগজওয়ালার ল্যাংলির পাগলামি-হৃষ্ট যন্ত্রের আকাশে ওড়ার সম্পূর্ণ 

ব্যর্থতার খবর ছাপল। খোলাখুলি ভাবে তারা ল্যাংলির তীব্র সমালোচন। 

করল। ল্যাংলির বয়স তখন প্রায় সত্তর । এই ব্যর্থতা ও ধিক্কারে তিনি 

মর্মাহত হলেন। ফিরে গেলেন স্মিথসোনিয়ান ইনষ্রিটিউসনে । ইচ্ছা আবার 

শুর করবেন সৌর বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা । আকাশযান নিয়ে সতেরো বছর 
ধরে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তা সাঙ্গ হল। সমর বিভাগ থেকে আর 

কোনও সাহায্য পাওয়া! যাবে না এই পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য । 
পোটোমাক নদীতে পরীক্ষাকালে চালকসহ ল্যাংলির বিমান ডুবে যাবার 

ঠিক নয় দিন পর একজন তরুণ আমেরিকান উত্তর ক্যারোলাইনার কিটি হাকর 
বালিয়াড়ি অঞ্চলে প্রথম আকাশ পথে বাতাসের চেয়ে ভাবি বিমান চালনা 

করলেন। জায়গাটি ল্যাংলির বিমান পরীক্ষা স্থান থেকে বিমান পথে মাত্র 

১০০ মাইল দুরে । নিজের ব্যর্থতা সত্বেও আর একজন তরুণ আমেরিকাবাসীর 

এই অতিশয় গুরুত্পূর্ণ নাফল্যে অতীব আনন্দিত হলেন ল্যাংলি। তার মনে 

কোনও তিক্ততা ব1 দ্বেষ ছিল না'। 

আকাশ বিজয় শেষ পর্ধস্ত সম্ভব হয়েছিল উইলবার ও অরভিল 

বাইট নামে ছুই ভ্রাতৃত্য়ের কল্যাণে । এর চার্চ অব দি ইউনাইটেড 

ব্রিদ্রেন ইন ক্রাইস্ট-এর বিশপ ও রিলিজিয়াস টেলিস্কোপ নামক পত্রিকার 

সম্পাদক মিলটন রাইটের পুত্র। এই ছুই ভাই ছিলেন রাইট সাইকেল 

কোম্পানি নামে ডেটনে ছোট্ট একটি সাইকেল কারখানার মালিক। 

কারখানাটি তারা ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। এখানে যে সাইকেল 

তারা নির্খাণ করতেন তার নাম ছিল ভ্যান ক্লীভ সাইকেল। সাইকেল 

নির্মাতারূপে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রকার যান্ত্রিক কলকৌশল সম্বন্ধে প্রচুর 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ১১ই আগস্ট শেষবার গ্লাইডারের 

সাহায্যে আকাশে ভেসে বেড়ানোর কসরৎ দেখাতে গিয়ে মারা! গিয়েছিলেন 

জার্ধানীর বিখ্যাত অটে| লিলিয়েনথাল। ইনি এমনি ছু হাজার বারেরও 

বেশী এই গ্লাইডার ওগুড়ানোর কসরৎ দেখিয়েছিলেন। লিলিয়েনথালের 
এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা! খবরের কাগজে পড়েই সাইকেলের ছোট্ট 
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কারখানা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিমান নি্নাণের চেষ্টায় মেতেছিলেন ছুই 
ভাই। লিলিয়েনথালই প্রথম গ্লাইডারে চড়ে আকাশে গড়েন। অর্থাৎ 

তিনি বাফু প্রবাহের সাহাষ্য নিয়ে তার গ্লাইডার যানট আকাশ পথে 

চালনা করেছিলেন। গ্লাইডার বাযুস্বোত ধরে ভেসে চলে। ইংরাজী 

গ্লাইভিং (3117775) শব্দটির অর্থ হল বাযুসক্রোত ধরে ভেসে চলা। গ্লাইডিং 

শব্দ থেকে এসেছে গ্লাইডার শব্দটি। বায়ু প্রবাহে গ! ভাসিয়ে গ্লাইডারের 

এইভাবে বাতামে ভেসে চলার ও আকাশে ওড়বার যে ক্ষমতা দেখা 

গিয়েছিল সেই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ্বয়ংচালিত 

ও বাতামের চেয়ে ভারী বিমান নির্মাণের চেষ্টা করতে লাগলেন । 

অটো লিলিয়েনথাল গ্রাইডার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ১৮৯৬ সালে। 

পাশি পিলচের নামে জনৈক ইংরাজও গ্লাইডার নিয়ে আকাশে ওড়ার 

পরীক্ষা কালে মারা যান ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে । এই সব শোচশীয় 

দুর্ঘটনার পরও রাইট ভ্রাতৃত্ব বিমান নির্মাণের বিপজ্জনক পরীক্ষ1 চালিয়ে 

যান। উড্ডয়নের সমস্যা সমাধানে ল্যাংলি যতটুকু সাফল্য অর্জন করতে 

সক্ষম হয়েছিলেন এবং ম্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের মত উচ্চ মর্ধাদা- 

সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান উড্ডয়নের উপযোগী যান নিম্নাণের জন্য যে 

পরীক্ষাকার্ধ চালিয়েছেন, এই সব ব্যাপারে তাদের মনে আশার সঞ্চার 

করেছিল। ১৯০৬ সালে উইলবার বাইট অকটেত ক্যান্ছটকে লেখেন, 

আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মানুষের 

পক্ষে আকাশে উড্ডয়ন সম্ভব এই মত পোষণ করতেন। যে সব কারণে 

আমরা সক্রিয়তাবে উড্ডয়নের উপযোগী বিমান নির্মাণের কাজে হাত দেবার 

আগে এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হই, 

শ্মিথসোনিয়ান ইনপ্টিটিউসনের কর্ণধারের এই অভিমতই তার অন্যতম। তিনি 

আমাদের কতকগুলি গ্রন্থ পাঠের পরামর্শ দেন। এগুলি পাঠ করবার পর 

উড্ডয়নের কতকগুলি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব ধারণ1 গঠনের সষোগ 

হয়েছিল। এক অতি সক্কটজনক সময়ে আমরা তার কাছ থেকে সাহায্য 

পেয়েছিলাম । এর জন্য আমর] চিরকৃতজ্ঞ ৷” 

গ্লাইভার চালনার সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানের সন্ধান পাবার জন্য রাইট 

্াতৃদয় যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়! বিভাগকে লিখলেন। তীর! তাদের প্রকাশিত 

আবহাওয়ার যে সব বিজ্ঞপ্তি পাঠালেন সেগুলি পরীক্ষা করে তারা বুঝলেন 
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যে উত্তর ক্যারোলাইন1 উপকূলের কিটি হুক নামক স্থানের সরু বালিয়াড়ি 
অঞ্চলই এ কাজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী স্থান হবে। এখানে সর্বদা প্রবল বেগে 

বাষু প্রবাহিত হয়। এমনি নিয়মিত বাযু প্রবাহই দরকার ছিল তাদের পরীক্ষা 

কার্ধ চালানোর জন্য । ওরা ক্যারোলাইনা উপকূলে এলেন। ১৯০০ সালে 

তাদের প্রথম বাইপ্রেন গ্লাইভারটি ওড়ালেন ঘুড়ির মত করে দড়ি বেধে। 

১৯০১ সালে দ্বিতীয় একটি বিমান ওড়ালেন গ্লাইভারের মত বিন! এগ্রিনে। 

ডেটনে ফিরে এসে অরভিল একটি ছোট উই টানেল তৈরি করলেন । 

একটির মুখ ষোল বর্গ ইঞ্চি চগ্ুড়া, লম্বা আট ফিট । এই উইগু টানেলে গ্যাসের 

সাহাযো পাখা চালিয়ে হাওয়া সরবরাহ করা হত। এই উই টানেলের 

সাহায্যে তার] বিভিন্ন বক্রতা যুক্ত তল নিয়ে বায়ু প্রবাহের উধ্বেোত্তোলন 
শক্তি টান, চাপকেন্দ্র ও অন্যান্য তথ্য নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা! চালালেন। 

উইণ্ড টানেলের পরীক্ষা থেকে যে সব তথা তারা আহরণ করলেন 

তার সাহায্যে পুরান গ্রাইডারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে রাইট 

ভ্রাতৃদ্বয় নতুন একটি গ্লাইডার নির্মাণ করলেন। ১৯০২ সালে সেপ্টেম্বর 

মামে কিটি হকে প্রত্যাবর্তন করে তার] এই গ্লাইডারটি নিয়ে এক হাজারেরও 

বেশীবার আকাশে উড়লেন। 

এই সময় ছুই ভাই-ই উড্ডয়ন কালে প্রস্তাবিত বিমানটিকে কিভাবে 

সাম্যাবস্থায় রাখা যায় সে সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছিলেন। প্রথম প্রথম 

বিমান আকাশে উডবার সময় বিমান চালক বিমানে মাঝে মাঝে আপন 

স্থান পরিবর্তন করে বিমানটিকে সাম্যাবস্থায় রাখবার চেষ্টা করতেন । গ্রাইডার 

যাতে এক দিকে ঢলে পড়া অবস্থায় না ওড়ে তার জন্ত তারা গ্লাইডারের পাখা 

বাকানো ও ঘোরানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করলেন। গ্লাইডার ক্রমেই আরও 

নিরাপদে মাটিতে নাবাতে শিখছিলেন ত্ারা। গ্লাইডার ওড়ানোর সময়: 
দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে আসছিল। এরপর তাবা এই গ্নাইভারে এঞ্জিন 

স্থাপন করলেন। এঞ্জিনটি তাদের সর্বশ্ষে বিমানটির জন্য নিপ্িত হয়েছিল। 

ল্যাংলি মনে করতেন হাউম বোটের উপর থেকে যন্ত্র যাহায্যে উৎক্ষেপ 

কর] ব্যতীত বিমানটি শুন্য মার্গে প্রেরণ কর] সম্ভব নয়। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় 
তাদের বিমানটি মাটি থেকে উতক্ষেপ করাই স্থির করলেন। 

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর অরভিল রাইট গ্যসোলিন মোটর-যুক্ত- 

বাইপ্লেন গ্লাইভারে উঠলেন। এই মোটরটি ছিল চার সিলিগার-ুক্ত- 
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বারে অশ্বশক্তি চালিত। মোটর চালু করা হল। মোটরের সঙ্গে বাই 
সাইকেলের চেনের ছার! যুক্ত দুইটি পুসার জাতীয় প্রপেলার বিপরীত দিকে 

ঘুরতে লাগল । বাইট ভ্রাতৃদ্বয় নিজেরাই এই প্রপেলার ছুটির পরিকল্পনা 

করেছিলেন। একটা! তারের সঙ্গে বিমানটি বাধা ছিল। তারটি কেটে দিতেই 

বিমান বাতামের বেগে এগিয়ে চলল। খানিকটা পথ ছুটল, তারপর 

মাটি ছেড়ে উধে উঠল। বিমানের নিয়ন্ত্রণ তখন অরভিলের হাতের 

যুঠোর মাঝে । বারে! সেকেণ্ড অতি স্থন্দর ভাবে উড়ে ১২০ ফিট গিয়ে 

নিরাপদে মাটিতে নামল বিমানটি । বাতামের চেয়ে ভারি আকাশ যানে 

মানুষের আকাশে ওড়ার চেষ্টা সফল হল। একজন আমেরিকাবামী পুনরায় 

ইতিহাস রচনা করল। সেই দিন বিমান খানা আরও তিনবার উড়েছিল। 
চতুর্থবার উড়বার শেষে, উইলবার রাইট যখন বিমান থেকে নেমে 

আসছেন, তখন হঠাৎ দমকা হাওয়ার মাঝে পড়ে বিমানখানা গুরুতর 

ভাবে জখম হল। পরের বছর বসন্ত কালে ডেটনের নিকট একটি ময়দানে 

পরীক্ষা শুর করলেন দুই ভাই। একটা নতুন বিমান তৈরি করলেন এবার 

তারা। এতে বসালেন সতের অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট একটি মোটর । পাইলট 

সমেত বিমানটির ওজন দাড়াল প্রায় ৯০০ পাঁউও। বিমানখানি বহুবার 

ওড়ালেন ছুজনে। ছু বছরের কম সময়ের মধ্যেই তারা ডেটনের নিকট 

বৃত্তাকারে চব্বিশ মাইল পথ এই বিমানে চেপে ওড়লেন। ১৯০৬ সালের 

২২শে মে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কৃত বিমানের পেটেন্ট রেজেস্ত্রীকত হল। 

পেটেন্টের নম্বর পড়েছিল ৮২১৩৯৩। 

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাদের বিমানের পেটেন্ট লাভের প্রায় তিন মাম আগে 
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে, বাহাত্বর বছর বয়মে সাউথ ক্যারোলাইনার 

আইকেন শহরে ল্যাংলি মারা গেলেন। অকটেভ ক্যান্থট ও ম্মিসোনিয়ান 

ইন্নস্টটিউসনে ল্যাংলির অন্যান্য বন্ধুরা মনে করতেন, ল্যাংলিই প্রথম 
মনুষ্যবাহী বিমান নিমাণ করেছিলেন। তাদের মতে ক্রটিযুক্ত উতক্ষেপন 
ব্যবস্থা জনিত দুর্ঘটনার ফলেই বিমানটি আকাশে ওড়ানো সম্ভব হয়নি। 

ল্যাংলির এই বিমানের মভেলটিকে নদী বক্ষ হতে উদ্ধার করে মেরামত 

করবার পর এটিকে সব সাধারণকে প্রদর্শনের জন্য এখন ম্মিথলোনিয়ান 

ইনস্টটিউননে যথাযোগ্য মর্ধাদা-সহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। 
ল্যাংলি, না রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, কে আগে বিমান নির্মাণ করেন, এ নিয়ে 
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যুক্তরাষ্ট্রে বুর্দিন ধরে বিতর্ক চলেছিল। এ সময় ল্যাংলির বন্ধুগণ তাঁকেই 

প্রথম আবিষ্কারকের মর্ধাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ল্যাংলি ছিলেন 

অত্যান্ত সত্যনিষ্ঠ। বেঁচে থাকলে তিনি যে কখনই এই অগ্রগণ্যতার 

বিতর্কে যোগ দিতেন না, তা স্থনিশ্চিত। তিনি বিতর্ক পরিহার করে 

চলতেন। নিজের চারদিকে এক হিমশীতল সম্্রমতার নির্মোক শুষ্টি করে 

চলতেন তিনি। লোকজনের সঙ্গে বড় বেশী মেলামেশা করতেন না। 

প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন লাজুক। কথা কম বলতেন। তার বন্ধু জোটাই 

ছিল তাই ভার। বিয়ে করেননি ল্যাংলি। নিকট-আত্মীয়-স্বজন ব্লতে 

কেউ ছিল না। নিঃসঙ্গ নিরালা জ্ঞানতপন্থীর জীবন কাটিয়ে গেছেন 

তিনি। এমনি সংসারবিবাগীর জীবন কাটিয়েও তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 

প্রচার ও বুদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি ছিলেন 

আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর দ্ি আযডভ্যন্সমেণ্ট অব সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট, 

আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসায়িটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কাউন্মিল অব 
ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের সভ্য। তার উপর উনিশ বছর ধরে 

ছিলেন ম্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউসনের সক্রিয় সম্পাদক। এই মহান 
প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তিনি নানাভাবে ধারণ ও বহন করে গেছেন। জন- 
সাধারণের জন্য আয়োজিত কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা দেবার ভার 

তিনি নিয়েছিলেন । “দ্দি নিউ আাসষ্রনমী” (0776 109ত 256:0100170% ) নামক 

সাধারণ পাঠকদের উপযোগী একখানি গ্রহ নক্ষত্র জগৎ সংক্রান্ত পদ্দার্থ বিজ্ঞানের 

বই তিনি লিখেছিলেন। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনি নিউইয়র্কে 

ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্ক স্থাপন করেন। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল আট 

গ্যালারি ও আযাস্ট্রো ফিজিক্যাল অবজারভেটরী স্থাপনের জন্য তিনি 

অনিচ্ছুক কংগ্রেসের নিকট হতে মোটা রকমের অর্থ সাঙাধ্য আদায় করতে 

সক্ষম হয়েছিলেন। 

বিমান আবিষ্কারের কাজে ল্যাংলি ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 

তা স্মরণীয় করে রাখার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিমানবাহী জাহাজটির নাম 

তারই নামানুদাবে রাখা হয়। ১৯২২ সালে এটি নিম়িত হয়। ভাজিনিয়ার 

নরফোকের নিকট ল্যাংলি ফিল্ডের নামকরণ করা হয়েছে আমেরিকার এই 

মহান বিজ্ঞানীর সম্মানার্ঘে, যার তত্বীয় গবেষণা আজকে ও আগামী কালের 
বিরাট বিমান বহর সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে । 



|॥ ১৪ ॥| 

এতলবা্চ এক্রাহাঞ্ম মাইক্ষেলতন্ন 

€ ১৮৫২-১৯৩১ ) 

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বিপ্রবে আমেরিকার 
অংশ গ্রহণ । 

উনবিংশ শতাব্ধীর শেষের দিকে আমেরিকায় দ্রুত শিল্পায়ন ও ফলিত 

“বিজ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিলেও সেখানকার একদল বিজ্ঞানীদের 

মনেযোগ তত্বীয় গবেষণার বৃহত্তর ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ। এই সব তত্বীয় গবেষকদের 

মধ্য থেকেই অবশেষে আবিভূ্তি হলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি মৌলিক 
গবেষণায় আমেরিকায় প্রথম নোবেল পুরক্কার পান। ইউরোপের বিপ্লবী 

জনগনের যে অংশ মাঞ্কিন দেশে আশ্রয় নেন, তাদের ইতিবৃত্তই হল এলবার্ট 

এব্রাহাম মাইকেলসনের (410616 £0121010 00101061501) কাহিনী । 

১৮৪৮ সালে ইউরোপে রাজনৈতিক অত্যুরখান এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রাম 

ব্যর্থ হওয়ায় দেখা দিয়েছিল অশেষ নির্ধাতন, নিগীড়ন। বহু লোক ইউরোপ 

থেকে পালিয়ে গেল। এই সব রাজনৈতিক শরণার্থীদের অনেকে এল 

আমেরিকায় । 

এই শরণার্থীদের সঙ্গে এলেন মাইকেলমনের ইনুদী পিতামাতা । এই 

ইহুদী দম্পতি তার্দের দুই বৎসরের শিশুপুত্র এলবার্টকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৫৫ 

সালে আমেরিকায় আসেন প্রুশিয়৷ ছেড়ে। সোনার লোভে মানুষ ছুটছিল 

তখন আমেরিকার ক্যালিফোনিয়া প্রর্দেশে। সেই হিড়িকে সামুয়েল 
মাইকেলমনের ভগ্নী সেখানে গিয়েছিলেন । 

মাইকেলদন দম্পতিও তাঁর কাছেই যাওয়া স্থির করলেন। সমুদ্র পথে 

পানাম! হয়ে তারা এলেন পশ্চিম উপকূলে । সানফ্রান্সসিকোর গ্রামার স্কুলে 
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€ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ) পড়াশুনা শুরু করলেন এলবার্ট। পিতামাতা 

সানফ্রান্সমিকে৷ ত্যাগ না করা পর্বস্ত তিনি এই গ্রামার স্কুলেই পড়াশুন। 

করেন। তখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ চলছে। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের 

যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করতে পশ্চিমের সম্ুদ্দিশালী বৌপ্যখনিগুলি হতে লক্ষ 
লক্ষ ডলার মূল্যের রৌপ্য উত্তোলিত হচ্ছে । এবার মাইকেলসনরা এসে 
বসতি স্থাপন করলেন এই বর্ধিষুণ খনি অঞ্চলের মাঝখানে । 

মাধামিক শিক্ষা শেষ করার জন্য বালক এলবার্টকে পরে 

সানফ্রান্সিনকোতেই ফেরত পাঠান হল। সেখানে সে স্কুলের অধ্যক্ষের 

বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা] করতে লাগল। অধ্যক্ষ অচিরেই বালক 

মাইকেলসনের অসাধারণ কারিগরী দক্ষতা লক্ষ্য করলেন এবং পড়াশুনায় 

তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এই দক্ষতার জন্য ছাত্রাবস্থাতেই তাকে 

ক্কুলের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্ামের ভার দেওয়া! হয়েছিল। ষোল 

বছর বয়সে মাধামিক শিক্ষা শেষ করে তরুণ মাইকেলমন ফিরে গেলেন 

বাপ মায়ের কাছে। তখন তারা বসবাম করছেন নেভাদার ভাজিনিয়! 

শহরে । জায়গাটা 'কমস্টক লোড বৌপ্যখনি শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে। 
থনি শ্রমিকদের জীবন ভাবপ্রবণ তরুণ মাইকেলসনকে আকৃষ্ট করত। 

পাহাড় খুড়ে বের করা, বিরাট বিরাট চুল্লীতে গলানো বন্ুবর্ণের এই বিচিত্র 
ধাতুপিগুগুলি তিনি সংগ্রহ করতেন। এমনি সব বিচিত্র বস্ত সংগ্রহের 

শখ ছিল তার। পেশা হিসাবে খনি শ্রমিকের জীবন তাকে এর বেশী 

আকৃষ্ট করেনি। মা চাইতেন এলবার্ট ডাক্তার হোক। বাবার ধারণ! 

নৌবাহিনীর কাজেই ছেলের স্বাভাবিক প্রবণতা । এলবার্ট শেষ পর্ধস্ত 
নৌবাহিনীর কাজ নেওয়াই স্থির করলেন । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিগ্ালয়ের (৪৬৪1 4১০৪9০175) পরীক্ষায় 

কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এলবার্ট কিন্তু নৌবাহিনীর চাকরি খন 

তার কপালে জুটল না। চাকরি পেল অন্ত একটি যুবক। সে পরীক্ষায় 
এলবার্টের সমান নম্বর পেয়েছিল। অন্য কোনও কাজে নৌবাহিনীতে 

কোনও স্থযোগ পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টায় সেই অঞ্চলের কংগ্রেসের 

সদ্য মারফৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করা মনম্থ করলেন 
এলবার্ট । গেলেন রাজধানী ওয়াশিংটনে । সেখানে প্রেসিডেন্ট গ্রান্ট তাকে 

জানালেন, শেষ বিশেষ দশটি পদ্দের নিয়োগ তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তা৷ 
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হলেও তিনি তীকে নৌবিগ্যালয়ের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বললেন । 
অধ্যক্ষ তাকে “একাদশতম” পদে গ্রহণ করলেন। এলবার্ট পরম বিস্মিত ও 

পুলকিত হলেন এ ব্যাপারে । 

আনাপোলিসে চারটি বছর অতি দ্রুত কেটে গেল। কোনও নাটকীয় 

ঘটনা এ সময় তার জীবনে ঘটেনি। ছাত্র হিসাবে তিনি অতীব বুদ্ধিমন্তা 
ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই নৌ বিগ্যালয়েই পরে তিনি রসায়ন ও 

পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্ধস্ত 

তিনি একাজ করেছিলেন। পরে অল্প কিছু দিনের জন্য ওয়াশিংটনে নৌ- 
সারণীর (9001০81 4১17291790০) অফিসেও কাজ করেছিলেন । 

নাবিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময়ই মাইকেলসনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 

হাতে খড়ি। তীর গবেষণার বিষয় এখানে ছিল আলোক বিদ্ধা। বিজ্ঞানের 

এই শাখাটিতেই প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তার মনোষোগ অক্ষপ্ন ছিল। প্রাকৃতিক 

বিজ্ঞানে আলোকের গতি নিরধারণই তখন কতকগুলি অত্যন্ত জরুরী সমস্ত! 

সমাধানের পক্ষে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। ১৬৭৫ সালে 
তরুন দ্িনেমার বিজ্ঞানী ওলাস রোমা পরীক্ষার দ্বার! প্রথম আলোকের 

বেগ নিরধারণ করেন। এর পর থেকে আরও নিভূরল ভাবে এই বেগ 

নিরধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ তার 
আড়াল থেকে বেরিয়ে আনতে ষে সময় নেয়, রোমার তার পরিমাপ করে 

আলোকের বেগের হিসাব কষেণ ( সেকেণ্ডে ১৮*০০০ মাইল )। আলোকের 

বেগ তাতৎ্ক্ষণিক-_-রোমারের পরীক্ষার ছারা এই পুরাতন ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত 

হল। তিণি দেখিয়েছিলেন, আলোকের বেগ অতি প্রচণ্ড হলেও সীমিত ও 

পরিমাপসাধ্য । 

রোমার ষে পদ্ধতিতে আলোকের বেগ নির্ণয় করেছিলেন তাতে জ্যোতি- 

বিজ্ঞানের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হত। আরও নিতুর্লভাবে এই গতি- 

বেগের হিসাব কষবার জগ্ত বিজ্ঞানীরা এমন একট! পদ্ধতি উদ্ভাবন বাঞ্চনীয় 

মনে করেছিলেন যাতে আকাশের গ্রহতারার উপর নির্ভর না করে, সম্পূর্ণভাবে 

বীক্ষণাগারের পরীক্ষা দ্বারাই আলোকের এই গতিবেগ নির্ণয় সম্ভব হয়। 

১৮৭৭ সাল নাগাদ বীক্ষণাগারে আলোকের বেগ নির্ণয়ের এমনি তিনটি 

পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি উদ্ভাবন করেন আরম ফিজো। 

দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করেন এর তেবে! বছর পরে জ' ফুকে। তৃতীয় পদ্ধতিটি 
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উদ্ভাবন করেন, ১৮৭২ সালে আর একজন ফরাসী বিজ্ঞানী, মেরি আলফ্রেড 

কণ্ু। 

ফিজোই সর্বপ্রথম বীক্ষণাগারে আলোকের বেগ নির্ধারণে সক্ষম হয়েছিলেন। 

তার হিসাব মত এই বেগ দ্াড়িয়েছিল সেকেণ্ডে ১৯৫,৩৪৪ মাইল। এই অতি 

বিপুল বিশ্ময়কর বেগের ( এর সাহাযো আলোকবশ্মি সেকেণ্ডের এক অষ্টমাংশে 

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ) কথা শুনে পৃথিবীস্থদ্ধ লোকের চক্ষু স্থির । একি সতাই 

বিশ্বাসযোগা ? ছোট্র যশ্বপাতি নিয়ে মানুষের পক্ষে এই বিপুল বেগের পরিমাপ 

করা যে সম্ভব তা মনে হল অবিশ্বাস্য | 

আলোর বেগের হিসাব শুনে ত বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরে যাবার দাখিল। 

তারা সবে সে বিস্ময়ের ধাকা! কাটিয়ে উঠেছেন । এমন সময় ফুকো অন্য একটি 

পদ্ধতিতে আলোকের বেগ নির্ধারণ করলেন। মিনিটে পাঁচশত বার ঘূর্ণমান 
ছোট একটি আয়নার অবস্থিতির কৌণিক পরিবর্তন ছারা স্থস্্ম একটি তারের 

প্রতিবিষ্ব বিচ্যুত হতে যে সময় নেয় তার উপর নির্ভর করে, তিনি এই বেগের 

হিনাব করেন। ফুকোর পরীক্ষা অনুযায়ী আলোকের বেগ নির্দিষ্ট হল সেকেণ্ডে 

১৮৫১১৫০ মাইল । 

তরুণ মাইকেলসন এই আলোকের বেগ নির্ণয়ের সমস্তাটির প্রতি আকুষ্ট 

হলেন । ১৮৭৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ফুকোর পদ্ধতির সামান্য অথচ 

অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন সাধনের উপায় উদ্ভাবন করলেন। তখন তার 
বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। তিনি ফুকোর যন্ত্র থেকে অবতল প্রতিফলকটিকে 

বাদ দিলেন। তাতে তার পক্ষে যতদূর খুশী আলোকরশ্বি পাঠানো! সম্ভব 

হল। তিনি এযক্ধ্ে দুটি সমতল পৃষ্ঠ আয়ন! ব্যবহার করা স্থির করলেন। 

তার একটি থাকবে স্থির নিব্ধ। আর একটি সেকেণ্ডে ১৩০ বার ঘুরবে? 

ছুটি আয়নার মধ্যবর্তী দুরত্ব হবে ৫০০ ফিট। 
পরের বছর মে মাসে মাইকেলসন “আমেরিকান জার্নাল অব সায়েন্সে' 

প্রথম তার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠালেন । এই প্রবন্ধে আলোকের বেগ 

নির্ধারণ কল্পে তার নতুন পদ্ধতির অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। 

তাতে কোনও পরীক্ষার ফল ছিল না। ঠিক এর আগেই নৌবিভাগের 

অফিসার মাইকেলসন, কুমারী মার্গাবেট হেমিংওয়েকে বিবাহ করেন। আলোক 

বি্ার এই গবেষণায় কুমারী মার্গারেটের পিতা আকুষ্ট হলেন। তিনি 

জামাতাকে তার এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চালানোর জন্য ছু হাজার 

১৮ 
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ডলার (প্রায় দশ হাজার টাকা) দান করলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই 

মাইকেলসন গেলেন সেপ্টলুইতে। সেখানে “আমেরিকান আসোসিয়েশসন 
ফর আযডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স (মাকিন বিজ্ঞান সম্প্রসারণী সভা ) আলোর 

বেগের নতুন মান উপস্থাপিত করলেন--সেকেণ্ডে ১৮৬, ৫০৮ মাইল । হিসাব 
করে দেখেছিলেন সংখ্যাটা দশ হাজারের এক ভাগের মধ্যে নিভূলি। 

মাইকেলসন স্থির করলেন বুদ্ধি ও উদ্ভাবন কৌশলের সাহায্যে আলোকের 
বেগের যতটা নিভুলি হিসাব বার করা সম্ভব তা করবেন। না করা পর্যস্ত 
গবেষণা চালাবেন! ইউরোপীয় তব্ীয় ও ফলিত বিজ্ঞানীর আলোকের 

বেগের সমস্যাটি নিয়ে গবেষণায় কতদূর এগিয়েছেন? প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের 
আশায় তিনি, ১৮৮০ সালে যাত্রা করলেন ইউরোপে । সঙ্গে গেলেন স্ত্রী, কন্ত। 

ও শিশুপুত্র টয়্যান। এই ট্ম্যানই পরে একজন জাতিবিদ ও রেড ইওিয়ান 

জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জন করে। এর পরের ছু বছর 

মাইকেলসন ফ্রান্স ও জার্ধীনীর এক বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে আর এক বিশ্ববিগ্ভালয়ে 

ঘুরে ঘুরে আলোকের বেগ সংক্রান্ত যত কিছু তথ্য পেলেন সব কিছুই 

আয়ত্ত করে নিলেন। 

পদার্থ বিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন ছিল। 
ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস নামে একজন ওলন্দাজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিজ্ঞানী 
১৬৭৮ সালে আলোক তরক্ষবাদ প্রচার করেন । এই মতবাদ অনুযায়ী দীপ্তিমান 

বস্ত ( যেমন প্রজ্জলিত দেশলাই কাঠি ব! সুর্ধ ) কম্পন স্থষ্টি করে। এই কম্পন 
আলোক ত্রষ্ঠার চোখে এসে আঘাত না হানা পর্যস্ত আলোক তবঙ্গ বূপে 

গিয়ে চলতে থাকে । কিন্তু এইটাই সব নয়। হাইগেন্সও বিশ্বাস করতেন 

না যে ব্যাপারটা এমনি সরল। আলোক বায়ুশূন্য স্থানও অতিক্রম করে 

যেতে পারে! এমনি বায়ুশূন্ত স্থানে হাইগেন্সের কল্পিত আলোক 
তরঙ্গ বহন করবার কোনও বস্তু নেই। তাহলে এই বায়ুশূন্ত স্থানের 

মাঝ দিয়ে আলোক তরঙ্গ বহন করে আনে কে? এই বিভ্রান্তিকর প্রশ্নটির 
জবাব দিতে গিয়ে হাইগেন্স একট মজার জিনিস কল্পনা করে নিলেন। এমনি 

কল্পনা বিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন তার আগে ভূয়া বিজ্ঞানীরা, পরে নিয়েছেন 
অব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাধকরা। তরঙ্গবাদ, বা আলোকরশ্মি ঢেউ খেলে 

চলে, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি একটি নতুন শব্ধ হৃষ্টি করলেন, 
ঈখর। 
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এই কল্পিত ঈথর বস্তটি এক অতি রহস্তময় পদার্থ। এটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, 
এমন কি কঠিন পদার্থের মাঝেও । আলো! জেলির মত থলথলে এই ঈখরে 
কম্পন স্থ্টি করে, তাই আলোক রশ্মি সম্পূর্ণ নির্বাত স্থানও অতিক্রম করে 

যেতে পারে । আরও বনু ক্ষেত্রে পরে বিজ্ঞানীদের এই ঈথরের সাহাষ্য গ্রহণ 

করতে হয়েছে । সেখানে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হতবুদ্ধি বিজ্ঞানীদের 
বুথ! সমাধান শ্ত্র হাতড়ে মরার হাতি থেকে উদ্ধার করেছিল এই ঈথর। 

বিজ্ঞান জগতের হষ্ট এই অলীক বন্তটি প্রাচীন ও জরাজীর্ণ অবস্থায় এখনও 
টিকে আছে। ধারা ঈথরের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট, তারাই এখন এ নিয়ে মাথা 

ঘামান। যা হোক, এটা বোঝা! গিয়েছিল যে, আলোকের ধর্ম অনুযায়ী তার 

চলাচলের জন্ত চাই এমন এক ধরনের মাধ্যম, যাঁর মাঝ দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে 
কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করলেও, আলোক রশ্মির যাত্রাকাশীন 

প্রাথমিক শক্তির এতটুকু ক্ষয় বা হ্াস হবে না। তাহলে ঈথর বলে সত্যিই কি 
কোন বস্ত আছে ? 

মাইকেলমন ভাবলেন, ইউরোপের প্রধান বিজ্ঞানীরা যে প্রশ্ন নিয়ে তখনও 

মাথা ঘামাচ্ছেন, তার উত্তর হয়ত তিনি বার করতে পারবেন। তিনি চিন্তা 

করে দেখলেন ঈথর যদি কোনও বস্ত হয় এবং তা যদি সমুদ্রের মত পৃথিবীর 
চার দিকে ছড়ানো থাকে, তাহলে এই ঈথর সমুদ্র আলোক রশ্মি চলাচলে 

বাধা স্থষ্টি করবে । কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নদীর স্রোতের প্রতিকূল 
এক মাইল নৌকা বেয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা নদী বক্ষে আড়াআড়ি 
ভাবে এ পথ নৌকা বেয়ে ফিরে আসার সময়ের চেয়ে বেণী। তাই 
আলোকরশ্মি যদি পৃথিবীর আবর্তন গতির সমকোণ ধরে এসে পড়ে তাহলে তা 

পৃথিবীর চারদিক ঘের] ঈথর সমূত্র দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিহত হবে। 
আর পৃথিবী ঘিরে যদি এই ঈথরের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে যে দিক দিয়েই 

আলোকরশ্মি এসে পড়,ক না কেন তাতে তার আসার সময়ের কোনও তারতম্য 

হবে না। 

মাইকেলসন তাই নিমোক্ত পরীক্ষাটি করে দেখা স্থির করলেন। একটা 

নির্দিষ্ট দূরতে তিনি একটি আলোকরশ্মি প্রেরণ করবেন। সমদূরত্বে প্রেরণ 
করবেন আরও 'একটি আলোকরশ্রি, তবে এটি প্রেরিত হবে প্রথমটির সমকোন 

ব্রাবর। ছুটি আলোকরশ্মিই শেষে ফিরে.যাবে মূল যাত্রারস্ত বিন্দুতে । যদি 
ঈথবের অস্তিত্ব থাকে তাহলে ছুটি আলোক বুশ্মি পৃথক পৃথক সময়ে মূল যাত্রারস্ত 
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বিন্দুতে গিয়ে পৌছাবে এবং ব্যভিচার (10667975099 92০6 ) হৃট্টি করবে । 

অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ পরম্পরকে অতিক্রম করে যাবে এবং পালাক্রমে আধার 

ও আলোর পটি রচনা করবে। আর ঈথরের অস্তিত্ব যদি না থাকে, ছুটি 
আলোকরশ্মিই ষদি একই মূহূর্তে মূল যাত্রারস্ত বিন্দুতে ফিরে আসে, তাহলে 
কোনও বাভিচার দেখা দেবে না। 

বিশ্ব-ব্রন্ষাণ্ডে আলোকই সর্বাধিক গতিসম্পন্ন বস্ত। তাই মাইকেলসনের 
পক্ষে দরকার হয়েছিল অতি নিভূলভাবে পরীক্ষা চালানোর । যন্ত্রের অতি 
ক্ষুদ্রতম ক্রটি বিচ্যুতি বা পরিচালনায় ক্ষুদ্রতম ভ্রাস্তিতে পরীক্ষায় অসম্পূর্ণ 

ফলাফল দেখা দেবে । এসব অস্থ্বিধায় তিনি দমলেন না । পরীক্ষা চালানোর 

জন্য তৈরি করলেন একটি যন্ত্রের নক্সা। বাঁলিনের এক যন্ত্র নির্মাতা তা 

দেখে যন্ত্র নির্যাণ করলেন । 

এই নতুন যন্ত্র ( ইন্টারফেরোমিটার ) সাহাযো মাইকেলসন একটি আলোক- 

রশ্বিকে (&) অতি স্ক্্ম রূপার পর্দা ছাওয়া একখানা সমতল কাচের 

পাতের (9) উপর ফেলে, ছু ভাগে ভাগ করলেন। এই রূপার পর্দা এতই 
পাতিল! যে তাতে আলোকরশ্মির এক অংশ প্রতিফলিত হয়ে এগিয়ে যায় 7)-এর 

দিকে আর এক অংশ কাচের পাতভেদ করে যায় 0-এর দিকে । ছুটি 

আলোকরশ্মিই মোটামুটি সমান উজ্জলতায় পাত থেকে নির্গত হয়ে আসে । 

মূল আলোকরশ্মির অর্ধাংশ তার সমকোণ বরাবর এগিয়ে যায় এবং অপরাধের 

সমান পথ অতিক্রম করে। যাত্রাশেষে মূল আলোকরশ্মির ছুটি ছিধা বিভক্ত 

অংশই এসে একত্র মিলিত হয়। চিত্র দেখুন । 

মাঞ্কিন যুক্তবাষ্ট্রে ফিরে এসে ক্লীভল্যাণ্ডের (ওহাঁও ) কেস স্কুল অব 

আযাপ্লায়েড সায়েন্দে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন মাইকেলসন। (ইতিমধ্যে 
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তিনি নৌবাহিনীর কাজে ইস্তফা দিয়েছেন )। এখানে তিনি ১৮৮২ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে আলোকের 

বেগ সম্বন্ধে তার গবেষণার কাজও চলতে লাগল । ইঈথর, বায়ু, জল ও কার্বন 
বাইসালফাইভ মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে এ পরীক্ষা! চালিয়েছিলেন । 

১৮৮৪ সালে সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ কলেজের অধ্যাপক 
এডওয়ার্ড ডব্লিউ মোলির (0জ্দ&10. ঘ. 14095) দেখা হয়। ঈথরের অস্তিত্ব 

নির্বাচনের জন্য উভয়ে একত্র আর এক দফা পরীক্ষা চালানো স্থির করেন। 
১৮৮৭ সালে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । এই পরীক্ষা পরে মাইকেলসন মোলি 

ঈথর সম্প্রবাহ পরীক্ষা নামে খ্যাতি লাভ করে। এতে মাইকেলসনের তৈরি 
উন্নত ধরনের ইণ্টারফেরোমিটার ব্যবহৃত হয়েছিল। পরীক্ষা কম্পন, চাপ ও 

টানজনিত ভ্রমপ্রমাদ মুক্ত রাখতে অতিকায় সম্পূর্ণ ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রটি 
ভারী একটি প্রস্তর ফলকের উপর চাপিয়ে তরল পারদের উপর ভাসান হল। 

এবার যন্ত্রটি চালিয়ে ফলাফল দেখা হল। আরও তথা সংগ্রহের জন্য 

মহাশূন্যে পৃথিবীর গতিপথের সমকোণ ধরে প্রস্তরফলকে স্থাপিত সমগ্র যন্্রটিকে 
ঘোরানো হল। যন্ত্রটিকে যে কোন দিকেই ঘোরান যাক না কেন কোনও 

ভাবেই ঈথর দ্বারা আলোকরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হবার কোনও প্রমাণ পেলেন 

না মাইকেলসন ও মোপ্ি, কোনও স্থাথু নিশল ঈথরও দেখতে 
পেলেন না। 

মাইকেলসন অবশ্য জানালেন যে স্থির নিশ্চল ঈথর না থাকলেও তার 

পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায়। “এই অনুমানের সাহায্য নিয়ে ষে 

পৃথিবী তার সঙ্গে প্রায় সমগতিতে চতুর্দিকের ঈথর সমুদ্র টেনে নিয়ে চলেছে, 
তাতে ঈথর ও পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের আপেক্ষিক গতি থাকছে শূন্য বা 
যত্সামান্ত ।' 

আলোর প্রকৃতি সম্পক্কিত সমগ্র সমস্যাটি, ঈথবের প্রকৃতি, পরম গতির 
€ /7১801069 1006100 ) অর্থ এ সবই তখনও ছিল বিতর্কমূলক বিষয়। পরম 

গতি বলে কোনও কিছু আছে কিনা তা নির্ণয় করতে কি আলোকের ব্যবহার 

চলে? যদি ঈথরের অস্তিত্ব থাকে তবে তা কি নিশ্চল? এই সব প্রশ্নে 
পরম্পর বিরোধিতা ও অসঙ্গতি ছিল। ঈথরের যদি অস্তিত্ব থাকেও তাহলেও 

পরীক্ষায় মাইকেলসন ও মোলি ষে নেতিবাচক ফলাফল দেখতে পেয়েছিলেন 

গারও হয়ত সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বস্ততঃ ১৮৯৫ সালে দুজন 
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বিখ্যাত গণিত তত্ববিদ পৃথকভাবে, মাইকেলসন মোপ্লির পরীক্ষা মেনে নেওয়া 
ও সেই সঙ্গে ঈথবের অস্তিত্ব স্বীকার করার অন্থৃবিধা দূর করার পথের ইঙ্গিত 
দিলেন । ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের জর্জ এফ ফিট জেরাম্ড ও লীডেনের হেনড্বিক 
এ লরেনজ এক অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন। তাদের জটিল গণিতিক যুক্তিতর্ক 

শেষ পর্যস্ত যাতে এসে টীড়ায় তা হল এই £ কোন বস্তর বেগ যদি প্রচণ্ডভাবে 

বাড়ান যায় তা হলে বস্তটির দৈর্ঘ্য কার্যত কমে আসে । অন্যভাবে বলা চলে 
কোনও নির্দিষ্ট ছুটি বস্তর মধাবর্তী দুরত্ব পরিমাপ করছে যে কাঠিটি তা যখন 
তার দৈর্ঘা রেখা বরাবর মহাশৃন্যে বিপুল বেগে ছুটতে থাকে তখন তার আকার 

হুম্তর হয়ে আসে । প্রকৃত সঙ্কোচন, অর্থাৎ যষ্টিটির স্থির নিশ্চলাবস্থায় 
ও প্রচণ্ড গতিশীল অবস্থায় দৈর্ঘ্যের পার্থক্য নির্ভর করে তার গতিবেগের 

উপর । 

সনাতনপন্থী পদার্থ বিজ্ঞানী একূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় বিচলিত হলেন । 

তারা বললেন, দণ্ডটি যত দ্রুতই দৈর্ধ্যরেখা বরাবর ছুটুক না কেন, তার দৈর্ঘ্য 

হ্বাসপ্রান্ত হতে কেউ দেখেনি । কথাটা অবশ্য সত্য । কিন্তু বাস্তবে ইঞ্জিনিয়ারগণ 

যে বেগ নিয়ে কারবার করেন লবেন্জ ফিট জেরাল্ড তার কথা৷ বলেন নি। যে 

বেগের কথা তারা বলেছেন, তা৷ বুলেটের গতিবেগের চেয়েও বেশী। তাদের 
এই হিসাবের আকজোখ অনুযায়ী ঘণ্টায় ৩০০ মাইল গতিতে চলা একটি যষ্টির 
শতকরা এক ভাগের দশ নিথর্ব ভাগ হাস পাবে । এই সন্কোচন এতই ক্ষুদ্র ষে 

যন্ত্রে তা ধরা যায় না। অবশ্য সেকেণ্ডে ৯০০০* হাজার মাইল বেগ ধরে 
হিসাব করলে কাগজে কলমে এই সক্কোচনের মাত্রা দীড়াবে শতকরা তেবে। 

ভাগ। গতিবেগ আরও বাড়ালে এই সংকোচনের শতকর! হারও বাড়বে। 

এই বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইলে (আলোকের গতিবেগে ) আনলে 

সঙ্কোচনের শতকরা হার কাগজে কলমে দাড়াবে এক শততে। অন্যভাবে 

বল! চলে আলোকের গতিবেগে চললে বস্তরূপী যষ্টিটি সম্পূর্ণ সন্কোচনের ফলে 
অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সমপরিমাণ তেজে রূপান্তরিত হবে! 

লরেন্জ ফিটুজেরান্ডের সঙ্কোচনবাদে যে বিষয় বিবৃত হয়েছিল মাইকেলসনের 

সিদ্ধান্তে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই নতুন মতবাদের দ্বারা 
বেশ খানিকটা প্রতীতি সহ মাইকেলসন মোলির পরীক্ষার আপাত 

নেতিবাচক.ফলাফলের কারণ ব্যাখ্যা করা চলল, কারণ মাকিন বিজ্ঞানীদ়্ 
পরীক্ষা কালে ইণ্টারফেরোমিটারের বাহুর সঙ্কোচন হিসাবের মধ্যে ধরেননি ॥ 
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এই সঙ্কোচনের প্রভাব ঈথর সমূত্র দ্বারা আলোক রশ্মির গতিবেগ মন্দায়নের 
তুল্য মূল্য । সাধারণ লোকের ত কথাই নেই, অধিকাংশ বিজ্ঞানীর নিকটও 
লরেন্জ ফিট্জেবাল্ড মতবাদ সম্পূর্ণ আজগুবি মনে হয়েছিল। কিন্তু গাণিতিক 
পদার্থ বিদ্যার একটু চিন্তাশীল ছাত্রেরা এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাটি আরও যত্বের 
সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। 

লরেনজ ফিট্জেরাল্ডের মতবাদ অতি অভিনব। মাইকেলসনের ঈথর 
সম্প্রবাহ পরীক্ষার আপাত নেতিবাচক ফলাফল ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলেও 
এর ভিত্তি ছিল প্রাচীন র্লযাসিকাল পদার্থ বিজ্ঞানের সুত্রের উপর। এই 
মতবাদ প্রাচীন পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, 
কিন্ছ তাদের একেবারে ধরাশায়ী করতে পারেনি। আরও স্থতীব্র 
বিশ্ময়াবিষ্ট হওয়া বাকী ছিল তাদের। স্ৃদূর ১৮৮১ সালে মাইকেলসন 
যে পরীক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন, ইলেকট্রন, একস্-রে ও তেজস্কিয়তার 
ক্ষেত্রে যে সব ভূরি পরিমাণ তথ্য এসে জম! হয়েছিল, তা থেকেই এল এই 
প্রচণ্ড বিস্ময়ের চমক । ১৮৯৭ সালে জে জে টমসন ইলেকট্রন আবিফার 
করলেন। প্রমাণ করলেন যে জড় পদার্থ তড়িৎ্ধর্মী। রেডিয়াম সম্বন্ধে 
গবেষণা! কালে দেখা গিয়েছিল বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনগুলি ইতিপূবেই যা ভাবা 
গিয়েছিল তার চেয়েও ঢের বেশী বেগে ছুটে চলে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া 
চলে, ১৯০১ সালে কাফম্যান হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখালেন, প্রায় 
আলোকের বেগ সম্পন্ন রেডিয়াম বিচ্ছুবিত ইলেকট্রন কণাসমূহের ভর পরিবর্তন 
ঘটে। এই ভর পরিবর্তন নির্ভর করে কিচ্ছুরিত ইলেকট্রন কণার বেগের 
উপর। অন্ত ভাবে ব্যাপারটা বলা চলে, নিউটনের মত অনুযায়ী ভর ঞ্রৰ 
শয়। তেজ দানা প্রমাণ, ফোটন সমন্বয়ে বা এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণ্ডিল 
দ্বারা গঠিত, ১৯০০ সালে ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক তেজ সম্বন্ধে তার এই মত প্রচার 
করেও প্রাচীন পদার্থ বিদ্যার ভিত চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মাইকেলসন 
মোলির পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যা এক কাঁণাগলিতে এসে ঠেকেছিল। যদি ঈথর 
না থাকে তা হলে আলোক কিসের ছারা বাহিত হয়? পদার্থ বিজ্ঞানের 
সাধারণ স্থত্রগুলি মাইকেলসন মোল্লির পরীক্ষার ফলাফলের কারণ ব্যাখ্যা 
করতে পারল ন|। 

আইনস্টাইন যখন স্থইজারল্যান্ডের বার্পণে পেটেণ্ট পরীক্ষকের কাঁজ 
করছিলেন, তখনই ঈথর সম্প্রপাতের জটিল সমস্তা, আলোর গতিবেগ, 
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ভরের অপরিবর্তনীয়তা, জড় ও শক্তির মধ্যকার সম্পর্ক তাকে আকুষ্ট 
করেছিল। গণিত ও পদার্থ বিষ্ভার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ তীক্ষধী ছাত্ররূপে তিনি 
জুরিখ বিশ্ববিদ্তালয়ের আ্লাতক উপাধি লাভ করেন। ম্যাকস্ওয়েলের 
আলোকের তড়িৎচুঘ্বকীয় মতবাদ ও ইলেকট্রন সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞান অনুযায়ী 
তিনি চলমান বস্তর তড়িৎ-গতি সম্পকিত সমস্যার পুনপরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত 

হলেন। লরেনজ ও তার সহচর পদ্দাথ বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই অন্মান করে 

নিয়েছিলেন যে পরম গতি বলে একটা জিনিস আছে। এই তথাকথিত 

পরম গতি দর্শকের বা যে বস্তর ( যেমন পৃথিবী ) সম্বন্ধে একথা বল৷ হয় 

তার অবস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ত ও ঞ্ুব। সমকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের 
ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেও আনইস্টাইন এই মত মেনে নেবার কোনও 

কারণ দেখতে পেলেন না। পরম গতির এই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মীনতে 

অস্বীকার করলেন তিনি। আকজোক কষে বার করলেন নিজস্ব গাণিতিক 

সমাধান। ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিকবাদ নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধরূপে 

তা প্রকাশিত হল। এই সময় আইনস্টাইনের বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। 

এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা পালটে দিলেন। স্থান এমন কি কাল 
সম্বন্ধে আমাদের সমগ্র ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেন। 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ পদার্থ বিদ্যার প্রাঙ্গণ থেকে সমগ্র পরমগাতির 

ধারণ! চিরতরে নির্বাসিত করল। পরম গতি বা পরম স্থিতি বলে কোনও 

কিছু নেই। গতিকে, পৃথিবী ক্র্য বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্ত কোনও নির্দিষ্ট বস্তর 

বা কাঠামোর ( 109০) সঙ্গে বিচার করতে হবে। গতি আপেক্ষিক, 

পরম নয়। 
বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ স্যার আর্থার এডিংটন 

একবার পরম গতি ও আপেক্ষিক গতির অর্থ বোঝাতে একটি মজার উপমা 
দিয়েছিলেন। মনে কর কোনও লোক লিফটে বদ্ধ হয়ে মহাশৃন্ত দিয়ে নিচে 

পড়ছে। পড়ার সময় মহাকর্ষের টানে তার গতি বেড়ে চলেছে । লোকটি 

পৃথিবী বা তার মহাকর্ষের কথা জানে না। পকেট থেকে সে এবার একটি 
আপেল বার করে হাত টান করে সেটি হাতি থেকে ফেলে দিল। আপেলটি 

শূন্যে ভাসতে লাগল, লিফটের তলদেশে পড়ল না। কারণ আপেলটি 
লিফটের সমান দ্রুত বেগে পড়ছে । কাজেই লিফটের চেয়ে বেশী দ্রুত বেগে 

নিচের দিকে পড়তে পারে না। লিফটের মধ্যকার লোকটির নিকট 
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আপেলটিকে মনে হবে গতিহীন। লোকটি এবার পকেট থেকে আর একটি 

আপেল বার করে, হাত মেলে পূর্বেকার আপেলটির সমান লেভেলে অথচ 

সেটির তুলনায় তার দেহের আরও কাছে ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় আপেলটিও 

শূন্তে দশ্ঠত: নিশ্চল ভাসবে। মনে করা যাক, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি 

এক ফুট দূরে ছাড়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর লোকটি লক্ষ্য করবে দুটি 

আপেল একই উচ্চতায় স্থির থাকলেও কিন্তু ছুটির মধ্যকার বাবধান যেন কমে 

এসেছে । তখন লিফটের ভিতরের মানুষটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 

চাইবেন যে আপেল ছুটি পরস্পরকে আকর্ষণ করেছে, তাই পরম্পরের 

কাছাকাছি চলে এসেছে । 

লিফটের বাইরে থেকে কোনও পর্ধবেক্ষক কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক এক 

ব্যাপার লক্ষ্য করবেন। তিনি দেখবেন, পৃথিবীর মহাকর্ষ টান দ্বারা 

আকত্ধিত হয়ে আপেল ছুটি মহাশুন্ত দিয়ে নেবে আসছে। ছুটে চলেছে 

পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে। ছুটিরই গতিপথ তাই কাছাকাছি চলে আসছে, 

ছুটি আপেলের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে আসছে। মহাকর্ষ টানই আপেল দুটির 

মধ্যকার দৃবত্ব হ্রাসের জন্য দীয়ী, লিফটের মধ্যে আবদ্ধ লোকটির ধারণ! 

অনুযায়ী আপেল ছুটির মধ্যকার কোনও অজ্ঞাত আকর্ষণ নয়। বেগ তা 

হলে কি? গতি কি চরম? অর্থাৎ সাধারণতঃ যা মনে করা হয়। 

পর্যবেক্ষকদের অবস্থিতি ও গতি নিরপেক্ষ একই ধরনের, না গতি আপেক্ষিক, 

পর্যবেক্ষকের অবস্থিতি ও গতির উপর নির্ভরশীল? আইনস্টাইন দেখালেন 

যে পরম গতি বলে কোনও কিছু নেই--সব গতিই আপেক্ষিক । 

আইনস্টাইন আরও দেখালেন যে পরম বা চূড়াস্ত বলা যায় এমন খুব 

কম জিনিসই আছে। তা! হলেও কিন্তু শব্দটা! আলোর বেগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 

করা চলে। তিনি প্রমাণ করলেন যে, আগে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে 

ধারণাই থাক ন| কেন, আলোর বেগই প্রকৃতির স্বল্প সংখ্যক অপরিবর্তনীয় 

ধ্রবকের একটি। এটি সকল পর্ধবেক্ষকের পক্ষেই সমান এবং আলোক 

উৎসস্থান নিরপেক্ষ । এই সিদ্ধান্ত মাইকেলসনের পবীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে 

খাপ খায়। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইন বালিনে ফিরে এসে সাধারণ 

আপেক্ষিকবাদ নামক তার গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেশ। প্রথম 

মহাযুদ্ধে জামানীর অংশগ্রহণ সমর্থন করতে অস্বীকার করায় তিনি এর 

আগে বালিন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
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পদার্থ বিজ্ঞানের এই বিরাট ভাঙ্ষাগড়ার যুগে মাইকেলসনের এই 

পরীক্ষা হয়ে দীড়িয়েছিল মৌলিক গুরুত্বস্থচক। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের 
নিকট লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন মাইকে লসনের, 

নিকট তার খণের কথা এই ভাবে বর্ণনা করেন, “বিশেষ আপেক্ষিকবাদের, 

স্ত্রের যথার্থতায় আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর করতে মাইকেলসনের পরীক্ষা যে 

আমার গবেষণার কাজের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে 

কোনও সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে, তার এই পরীক্ষাও তার ফলাফল 

জানবার আগেই আমি আমার এই স্তরের যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 

হয়েছিলাম । যা হোক, মাইকেলসনের পরীক্ষা আলোক বিদ্যার ক্ষেত্রে 
আপেক্ষিকবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কার্যত: সব সন্দেহ দূর করল এবং দেখিয়ে 

দিল যে পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে গভীর পরিবর্তন অবশ্ঠস্তাবী ।” 
আইনস্টাইন এই আপেক্ষিকবাদদের বোমা ফাটানর পর বিজ্ঞানী মহলে 

যে বিরাট বিতর্ক দেখা দিল তা অবিস্মরণীয় । গবেষণাগারের পরীক্ষার 

দ্বার এই স্থত্রের যথার্থতা যাচাই করার যখন চেষ্টা চলছে, তখনই বিশ্বের 

কয়েকজন সেরা গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ 

সমর্থন করলেন। আইনস্টাইন তার এই মতবাদ এমন অকাট্য যুক্তির 

সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আর সেই শ্ত্র সংক্রান্ত গণিতের হিসাব 

ছিল এমনি নিখুত যে তারা আপেক্ষিকবাদে প্রদত্ত নতুন ব্যাথা গ্রহণ 

করতে বাধ্য হলেন। অতি সতর্ক বিজ্ঞানীর নিস্পৃহতা নিয়ে মাইশে লসন 

এই বিতর্ক লক্ষ্য করতে লাগলেন। এমনি সতর্ক বিজ্ঞানীরা . ৭ 

বিতঁক মূলক বিষয়ে সমস্ত তথ্য প্রমাণ সংগৃহীত না হওয়া পর্যস্ত এবং শষ 
সকল পক্ষের মতামত না শোন! পর্যন্ত কোনও মতামত প্রকাশ করতে চান 

না। তিনি স্বীকার করলেন যে, আইনস্টাইনের গাণিতিক সমীকরণগুলি 

নিভুলি, কিন্ত যুক্তি পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মাইকেলসন প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদ 

ছিলেন না। গণিত অপেক্ষা পদার্থ বিদ্যার ছাচেই তিনি চিন্তা করতেন। 

উদঘাতন যুক্ত সমীকরণ থেকে পৃথক রাশি ৰা প্রতীক অপনয়ন করে করে 

সেটিকে জটিলতা মুক্ত করে কোন সরল হ্ুত্রে পরিণত করার দক্ষতা অবশ্য 
তার ছিল। আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে তিনি খুব কম কথাই বলেছেন। এর 

গুণাগুণ সন্বদ্ধে লিখেছেনও কম। নতুনতর পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তার কোনও 
সক্রিয় আকর্ষণ ছিল না। বগুন রশ্মি ও জীম্যান প্রতিক্রিয়। (চুম্বক প্রভাবে 
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বর্ণালী রেখার বিস্তৃতি ) সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করলেও, তাপগতিবিদ্যা, 

তেজস্কিয়তা, ইলেকট্রনিক ও কোয়াপ্টী সম্বন্ধে কোনও গবেষণা 
করেননি । 

আইনষ্টাইনের 'মাপেক্ষিকবাদ সম্পফ্ষিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের' 

সময় মাইকেলসন ছিলেন শিকাগে। বিশ্ববিদ্ভালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ । 

বিশ্ববিষ্যালয়ে তাঁকে পড়াতে হত অন্ন সময়ের জন্যই । স্নাতকোত্তর শ্রেণীর 

ছাত্ররা বিশেষ করে তার অধ্যাপক জীবনের প্রথম দিকের ছাত্রগণ-_তার 

কাছে মাসতে সাহস করত না। তাদের মনে হত মাইকেলসনের পাত্ডিত্য 
তাদের নাগালের বাইরে । আর তিনি যেন ছাত্রদের নিকট হতে তাদের 

শক্তি সামর্থোর অতিরিক্ত মেধা দাবী করেন । 

শিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয়ে মাইকেলসন গবেষণা করতে লাগলেন। 
পড়ানোর চেয়ে গবেষণার কাজেই তার মন ছিল বেশি। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

পরিচালনার কাজে তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অধ্যাপকদের সভায় কচি কখনও যোগ দ্দিতেন। গবেষণার কাজে তিনি 

তার ন্নাতকোনব্তর কোনও ছাত্রের সাহাধ্য গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তার 

নিজন্ব কর্মচারীদের মধ্যে সর্বদা একজন হদক্ষ নক্মাকার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে 

দক্ষ কারিগর থাকত। গবেষণার কোনও স্থত্র বা ভাব মাথায় এলে 

ধীরমন্তিষ্কে গভীর চিন্তাসহকারে ধীরে ধীরে তিনি সেটিকে বিস্তারিত করে 

তুলতেন । যখনই বুঝতেন যে পরিকল্পিত গবেষণাটি কার্ধোপযোগী, তখনই 
তিনি সেটির নক্সা ছকে ফেলতেন এবং তার যন্ত্রপাতি নির্মাতাকে ডেকে 

পাঠাতেন। যন্ত্রপাতি শির্মীণের ফরমায়েস দেবার সময় স্বনির্দিষ্ট ও সুম্পষ্ট 

নির্দেশ দিতেন, আশা করতেন যে প্রথমবার নির্দেশ নেবার পর যন্ত্রনির্মাতা 

তার পরিকল্পিত যন্থটি নিখুঁত ভাবে তৈরি করে এনে দেবে। এর মাঝে 
আর কোনও নির্দেশ বা পরামর্শ নেবার তার প্রয়োজন হবে না। 

মাইকেললনের মাঝে কিছু পরিমাণে ছিল শিল্পী ও সৌন্দর্যপিয়ামীর 

মন। জলরঙা ছবি আকার, বেহাল! বাজানোর সথও তাঁর ছিল। কবির যেমন 

কাব্য স্থ্টি, তেমনি দৃষ্টিতেই দেখতেন তিনি তার পদার্থ বিজ্ঞান সাধনা । 
লাউয়েল ইনস্টিটিউটে এক বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, “কোনও কৰি 

ঘদি পদার্থ বিজ্ঞানীও হুন, তা হলে তার পক্ষে আলোক তত্ব তার মনে ঘে 

আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও প্রায় মুগ্ধ বিস্ময় স্থট্টি করে তা তিনি অতি নিপুণভাবে 
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প্রকাশ করতে পারবেন। আমি স্বীকার করি, বিজ্ঞানের শিল্প ও সৌন্দর্ষের 

দিকটিও আমার কাছে কম আকর্ষণীয় নয়।” 

তার প্রকৃতির এই শিল্প ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও পরীক্ষা গবেষণা বিষয়ে 

তার অতি নিপুণ তৎপরতাই তাকে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকরূপে 

গড়ে তুলেছিল। নিখুঁতভাবে কাজ করার উপর তিনি বিশেষ জোর 

দিতেন। লক্ষ্যস্থলে পৌছাবার জন্ত ছিল তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই 

গুণগুলিই তীকে আমেরিকার অন্যতম বিশিষ্ট গবেষকের মধাদাী এনে 

দিয়েছিল। পদার্থবিদ্ভার ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে কি ধরনের? তীর ধারণা 

ছিল, আগামীকালের পদার্থ বিগ্ভা হবে আরও স্থক্মতর, এমন সব সুক্ষ 

স্ববেদী যগ্ব আবিষ্কৃত হবে, যা দিয়ে ষষ্ঠ দশমিক পর্যন্ত নিরভূলিভাবে বৈজ্ঞানিক 

হিসাব নিকাশের কাজ চালানো যাবে। আগামী যুগের পদার্থ বিদ্যা হবে 

পুরানো পদার্থ বিদ্ভারই পরিশীলিত রূপ । এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 

প্রতিপন্ন হয়েছেন। কারণ তার নিজের গবেষণাই পদার্থ বিজ্ঞানে এক 

নতুন বিপ্লবের স্ুত্রপাত করেছিল। পরবর্তী যুগে পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি 

ঘটতে লাগল তার ধারণ] অনুযায়ী স্থক্্তর বৈজ্ঞানিক হিসাব নিকাশের 

স্থবিধা লাভ থেকে নয়, গাণিতিক ও তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থবিজ্ঞানের 

সমহ্যাবলীর আংশিক বিচার বিশ্লেষণ থেকে, এমনি বিচার বিশ্লেষণ থেকে 

পদীর্ঘবিজ্ঞানে গতি, সময়, কাল, তেজ ও জড় নতুন সংসার স্ষ্ট হয়েছে। 

ইথর সম্প্রপাত সম্পঞ্চিত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা ছাড়া, মাইকেলসন 

সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরাট ভাঙ্গাগড়ার কাজে 

কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি! সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনা 

তাকে বিশেষ বিচলিত করত না। যুক্তরাষ্ট্রের'সামরিক নিরাপত্তার 

প্রশ্নটি অবশ্য স্বতন্ত্। স্পেন কর্তৃক মেইন জাহাজ ডুবানোর কথা শিকাগো 

বি্ভালয়ে পৌঁছাতেই তিনি স্পেনের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলতে 

থাকেন। অন্ত সকলে যখন এ বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপের পরামর্শ দিচ্ছেন 

এবং তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব তাঁকে ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সমস্ত তথ্য 

সংগৃহীত ন1 হওয়৷ পর্বস্ত এবং সংগৃহীত তথ্য সযত্বে বিচার বিশ্লেষণ না 

করা পর্যস্ত কোনও সত্যিকারের বিজ্ঞানী কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করেন 

না, তখনই তান দেশের সম্মান রক্ষার্থে অবিলম্থে স্পেনের বিরুদ্ধ যুদ্ধ 

€ঘাষণার দাবী তোলেন । পরে প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি পুনরায় সামরিক 
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বাহিনীতে যোগ দেন। লেফটানেণ্ট এর পর্দে নিয়োগ করে তাকে এ সময় 

ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠান হয়। এই সময় তিনি কতকগুলি সরকারী 

প্রকল্পে বিশেষ করে কামানের বেগ ফাইগার (পাল্লা নিদ্ধারণকারী যন্ত্র) 

আরও নিখুঁতভাবে গড়ে তুলবার কাজে নিযুক্ত হন। একটি অতি 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেঞ্$ ফাইগার উদ্ভাবনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। 

এটি পরে আমেরিকার নৌবাহিনীর বাবহার্য সাধারণ যন্ত্রপাতিসমূহের 
অস্তভূ্তি হয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে মাইকেলসন পুনরায় শিকাগো বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 
ফিরে এলেন । ত্রিশ বছর আগে যে বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা তাঁকে প্রলুদ্ধ 
করেছিল এবার তিনি সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। উঈথবের 

অন্তিত্ব নির্ধারণের জন্য মাইকেলসন ইণ্টারফেরোমিটার নামে একটি যন্ত্র 

নির্মাণ করেছিলেন । ১৮৯০ সালে যন্ত্রটির বর্ণনা দেবার সময় তিনি আব 

একটি কাজে এটির সম্ভাব্য প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। তিনি আশা 

করেছিলেন, খগুগ্রহ, উপগ্রহ এবং সম্ভবত নক্ষত্রের দৃশ্যমান আকার 

নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। নক্ষত্রগুলি পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি মাইল 

দূরে। সাধারণ দূরবীনে তাই এগুলির দৃশ্তমান আকার নির্ধারণ করা চলে 
না। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ডাইরেকটর জর্জ এলিরি হ্যালির 

আমন্ত্রণে জিনি সেখানে গিয়ে কতকগুলি নক্ষত্রের ব্যাস নির্ধারণের চেষ্টা 

করতে লাগলেন। এই পরীক্ষাকালে তাকে সাহায্য করেন ফ্রান্সিস জি 

পিজ। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে মীইকেলমন এই পরীক্ষা শুরু করেন। 
পিজ সেই বছর ডিসেম্বর মাসেই কতকগুলি নক্ষত্রের প্রথম চূড়ান্ত ব্যাস 

নির্ণয়ে সক্ষম হলেন। এই কাজের জন্য তারা বিশেষভাবে নিত্সিত কুড়ি 

ফুট দীর্ঘ ইনটারফেরোমিটার ব্যবহার করেন। এই যস্ত্রটিকে ক্যালিফো্লিয়ার 

পাসেডেনা শহরের নিকটবর্তী উইলসনের পর্বতে স্থাপিত মানমন্দিরের 
১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দৃরবীনটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। তখনকার 
দিনে এইটিই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম দূরৰীক্ষণমন্ত্র। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানী মাইকেলসনই প্রথম নক্ষত্রের ব্যাস 

নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যুজ্জল আর্দ্র নক্ষত্রের ব্যাস প্রায় 

২৪ কোটি মাইল-_বিশ্ববাপী যেন বিছ্যৎস্পৃষ্টের মত হতচকিত হয়ে গেল 

এই খবর শুনে । আশ্চর্য! এই নক্ষত্রটির ব্যাস আমাদের কুর্ধের চেয়েও 
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২৫০গুণ বেশি। বস্তত এই নক্ষত্রটির তুলনা আমাদের ৃর্যদেব ত 

পুঁচকে বামন। মাইকেলসনের এই পরীক্ষা বিশ্ববাসীর মনে গভীর রেখাপাত 
করেছিল। 

মাউণ্ট উইলসনের মানমন্দিরে ফিরে এসে আলোকের গতিবেগ ও 
ঈথর সম্প্রপাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা চালানোর জন্ত হ্যালি 

মাইকেলসনকে আর একবার আমন্ত্রণ করলেন। কেসস্কুল অব আ্যপ্লায়েড 

সায়েন্সের ভেটন সি মিলার ঈথর সম্প্রপাত সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা চালান 
এবং দাবী করেন ষে ঈথরের অস্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রার প্রমাণ তিনি পেয়েছেন 
এইসব পরীক্ষা থেকে । ঈথরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, এ প্রশ্নটির 

মীমাংসার জন্য আর একবার পরীক্ষা কার্ষের অনুষ্ঠান তাই প্রয়োজন 

হয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর পর ফিরে এলেন মাইকেলসন। উইলসন 
পর্বতের চূড়ায় স্থাপন করলেন তার নতুন যন্ত্রপাতি। এখান থেকে আলোক 
রশ্মি পাঠালেন এন্টনিও পর্বতের চুড়ায়। সেখানে আবার এই আলোক 

রশ্মি পুনরায় উইলসন পর্বতের চূড়ায় প্রতিফলিত করার জন্য আর একটি 
বর্পণ স্থাপন করা হয়েছিল। পাচ দফা পৃথক পৃথক হিসাব নেওয়া হল। 

আলোকের গতিবেগের হার পাওয়া গেল গড়ে সেকেণ্ডে ২৯৯,৭৯৬ 

কিলোমিটার । এই সব পরীক্ষায় এবারও ঈথরের অস্তিত্বের কোনও 

প্রমাণ পাওয়া গেল না। 

মাইকেলসনের শেষ পরীক্ষার বিষয়বস্তও এই আলোকের গতিবেগ । 
কুয়াশা, ধোয়া এমন কি আবহমগ্ডলের বাধা অতিক্রম করে আলোকের 

গতিবেগ নির্ণয় করার সঙ্কল্প করেছিলেন তিনি । শূন্তস্থানের মধ্য দিয়ে যদি 
সম্ভব হয়, সম্পূর্ণ নির্বাত স্থানের মধ্য দিয়ে ছুটস্ত আলোক রশ্মির সাহায্য 

নিয়ে তিনি এবার আলোকের গতিবেগ নির্ধারণের পরীক্ষা করতে চান। 

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে পুনরায় আমন্ত্রিত হলেন মাইকেলসন, এই 

পরীক্ষা কার্ধ চালানর জন্য । বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স তখন সাতাত্তর। 

তবু পরীক্ষা চালাতে তার অসীম আগ্রহ। রকফেলার ফাউগ্ডেসান, কার্ণেনী 
কর্পোরেশন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আর সেই মাউণ্ট উইলসন 

মানমন্দির-সকলে সহযোগিতা করলেন এই পবীক্ষায়। প্রয়োজনীয় 
অর্থ জোগালেন এরা, সুযোগ স্থবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই. 

পরীক্ষার পরিকল্পনাগ -ও খুটিনাটি বিবরণী বিস্তৃতভাবে ছকে দিলেন 
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মাইকেলসন। এই ছক অনুযায়ী পরীক্ষা কার্য চালানোর ভার দিলেন, 

ফ্রান্সিস জি পিস্ ও ফ্রেড পিয়ারসন নামে তাঁর ছুজন সহকারীর উপর । 
সাণ্টা এনার নিকট আরভিন ব্যাঞ্চে পরীক্ষা কার্ধ চালানোর জন্য 

একটি স্থান নির্বাচিত হল। ধাতুপ্রলেপ দেওয়া ইন্পাতের চাদর দিয়ে 
তিনফুট ব্যাসযুক্ত এক মাইল দীর্ঘ একটি বিরাট নল নির্মাণ করা হল। ষাট 

ফিট লম্বা এক একটি অংশ রিভেট করে এবং ঝালাই করে এই বিরাট 

নলটি নির্সিতি হয়েছিল প্রেষিত বাতাসের টারবাইনের সাহাযো অতি 

কোমলায়নিত চশমার কাঁচ দ্বারা তৈরি বত্রিশপলযুক্ত একটি দর্পণকে 

তার অক্ষদণ্ডের উপর ফেরানোর ব্যবস্থা করা হল। ভ্যাকুয়াম পাম্পের 

দ্বারা শুষে সমগ্র নলটি বামুশূন্ত কর হল যাতে নলের মধ্যে বায়ুর চাপের 

পরিমাণ াড়ায় আধ মিলিমিটার পারার সমতুল্য, তুলনায় তখন নলের 

বাইরে স্বাভাবিক বাষুর চাপের পরিমাণ ৭৬০ মিলিমিটার । 

এই নলটির ছুই মুখ বন্ধ ছিল। এই নিশ্ছিদ্র ও প্রায় বাুশূন্ত নলের 

মধ্যে ছুই প্রান্তের দুটি ঘূর্ণমান দর্পণের সাহায্যে আলোকরশ্মি প্রেরণ ও 

প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হল। এইভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রায় 

সম্পূর্ণ নিেজাল তথাকথিত ঈথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোকের গতিবেগ 

নির্ধারণের ব্যবস্থা হল। 

এই পরীক্ষার শেষ বছরে, কি তারও আগে থেকে মাইকেলসনের স্বাস্থ্য 

ভাল যাচ্ছিল না। তার পক্ষে তখন নিজে পরীক্ষা চালান ও পরীক্ষা কালে 

নির্ণেয় মাপজোক গ্রহণ ও সমীক্ষণ করার কাজ করা সম্ভব ছিল না। এই 

কাজ তাই করতে হল পিয়ারসনকে | পিস সংগৃহীত তথ্যাদির পাবম্পরিক 

সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজ করতে লাগলেন ; রোগ শধ্যা থেকে মাইকেলসন নির্দেশ 

দিতে লাগলেন । মস্তিষ্কের বক্তকোষ সমূহ হতে রক্তক্ষরণের ফলে *ই ডিসেম্বর 

১৯৩১ সালে মাইকেলসনের মৃত্যু হল। তখন তার বয়স উনআশি বছর। 

নির্বাত স্থানে আলোকের গতিবেগ নির্ধারণের পরীক্ষণ চলতে লাগল । ১৯৩৩ 

সালের মার্চ মাস পর্যস্ত পরীক্ষা চলল। এই পরীক্ষা থেকে শেষে বাযুশূন্ত 

স্থানে আলোকের গতিবেগের হিসাব পাওয়া গেল গড়ে সেকেণ্ডে ২৯৯,৭৭৮ 

কিলোমিটার ( ১৮৬,২৬৪ মাইল )। এই হিসাব ভবিষ্যতে বহুদিন পর্যস্ত পদার্থ 

বিজ্ঞানের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফ্রবকরূপে গণ্য হবে। মৃত্যুর প্রায় দুসপ্তাহ 

আগে মাইকেলসন পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্টের ভূমিকা লিখে রেখে ঘান। 
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পৃথিবীর বুস্থান হতে মাইকেলসন বিবিধ সম্মানে ভূষিত হন। আমেরিকান 
ফিজিক্যাল সোসায়িটা, আমেরিকান এসোপিয়েসন ফর দ্দি এডভান্সমেণ্ট অব 

সায়েন্সেজ, ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সজ-_যুক্তবাষ্ট্রের এই তিনটি 

প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । ১৯০৭ সালে তিনি নোবেল 

পুরস্কার পান। আমেরিকাবাসীদের মধো এই পুরস্কার তিনিই প্রথম 

পেয়েছিলেন। এই বছরই, লগ্ডনের রয়েল সোঁসায়িটা তাকে কোপলে পদকে 

ভূষিত করেন। দীর্ঘকাল তিনি বেঁচে ছিলেন। এই সময়, শুধু পদার্থবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও যে আমেরিকা নিঃসন্দেহে 

নেতৃত্ব গ্রহণ করতে শুরু করেছে, তা তিনি লক্ষ্য করে গেছেন । নোবেল পুরস্কার 

পেয়ে মাইকেলসন যেমন ব্যক্তিগত ভাবে নিজে বিশ্বের নিকট হতে সন্মান 

লাভ করেছেন, তেমনি গৌরবান্িত করে গেছেন আমেরিকাকেও। নিজের 
জীবদ্দশায় তিনি আরও অনেক আমেরিকাবাসীকে এই বিখ্যাত পুরস্কার লাভ 

করতে দেখে গেছেন। ১৯১২ সালে আলেক্সিজ ক্যাবেল ( ভেষজবিজ্ঞানে ), 

ছু বছর পরে থিয়োডোর ডব্লিউ রিচার্ড, ( রসায়নবিজ্ঞানে ), ১৯২৩ সালে রবার্ট 

এ মিলিকান ( পদার্থবিজ্ঞানে ), ১৯২৭ সালে আর্থার এইচ কম্পটন, (বিকিরণ 

সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ) নোবেল পুরস্কার পান। মাইকেলসন মারা যাবার 

আগের বছরে, কার্ল ল্যাগুস্টাটনার, ভেষজ বিজ্ঞানে এই পুরস্কার পেয়েছেন । 

আরও গচিশ বছর বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন, এই সুদীর্ঘ তালিকায় 

আরও পঁচিশ জন বিজ্ঞানীর নাম যুক্ত হয়েছে । 



॥১৫। 

উদ্মাস্ন হাণ্তি ক্র্গান্ন 

( ১৮৬৬-১৯৪৫ ) 

আমেরিকার বিজ্ঞানের বয়ঃসন্ধি 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীব বিজ্ঞানের ছুটি পুরাতন প্রশ্নের 

আলোচনা৷ চলছিল। প্রথমটি হল জীব বিজ্ঞানের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্ন ঃ বীজ নিষেকের পর ভ্রণ কোষ হতে কিভাবে জীবস্তপ্রাণীর স্ষ্টি হয়? 

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল জীবজগতে অভিব্যক্তির কার্ধপ্রণালী কিভাবে চলে? কোন 

কৌশলে জীব দেহে কুল লক্ষণ (বংশগতির বৈশিষ্ট্য ) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত 
হয়? এ বিষয়ে 'ব্যক্তিজনিই জাতিজনির পুনরাবৃত্তি করে? উনবিংশ শতাব্দীর 
জ্রণ তত্বে ছিল এই মতবাদের প্রাধান্ত। এর অর্থ ছিল এই, মাতৃগর্ডে 

পুষ্ট হওয়াকালীন কোনও প্রাণীর জ্রণের ক্রমপরিণতির কালে কোনও 

প্রাণীর ভ্রণ যে যে প্রাণীরূপ অতিক্রম করে আসে প্রাণীটিও বিবর্তনকালে সেই 
সেই প্রাণীরূপের মধ্য দিয়েই বিশেষ প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে বলে বুঝতে 

হবে। বিভিন্ন প্রজাতির জ্বণের ক্রমপরিণতির ধরন পরীক্ষা করেই উপরোক্ত 

মতবাদ সত্য বলে জীববিজ্ঞানীদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল । যেমন, শুকরের 
ভ্রণ ক্রমপরিণতি লাভ করে শৃকর শাবকে পরিণত হবার আগে সবীম্থপ, মত্স্ত, 
প্রভৃতি নিম্নবর্ণের প্রাণীয় আকুতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। 

এই মতবাদের প্রাধান্যের ফলে, জীববিজ্ঞান তখন যেন এক কানা 

গলিতে এসে পৌছেছিল। জীব বিজ্ঞানীদের নিকট তখন প্রশ্ন দাড়াল, 
বিবর্তনের পদ্ধতি ও বংশগতি সম্বন্ধে এই মতবাদই অসন্দিপ্ধ চিত্তে মেনে চল! 

হবে, না, ছুঃসাহসে ভর করে এই গলির পথ ছেড়ে নতুন পথে এগোতে হবে? 

বাস্তব সম্মত নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির বিচার অতি প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল। এই প্রয়োজন মেটালেন, আমেরিকার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী টমাস 

১৯ 



২৭৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

হাণ্ট মর্গান। “বংশান্ক্রমের মৃলাধার হল জিন” (39298 ) এই তত্ব 
প্রচার করে তিনি বিবর্তন পদ্ধতি ও বংশগতি সঞ্চরণ রহন্য ব্যাখ্যা 

করলেন । 

মর্গানের পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ইংরাজ অভিজাত বংশোদ্ভূত । 
কেন্টাকি শহরে তারা বাস করতেন। কলেজে পড়বার সময়, এই কেন্টাঁকি 

শহরের স্টেট কলেজেই ভন্তি হলেন মর্গান। জীবিকারূপে কোন পেশা গ্রহণ 

করবেন, প্রথমে সে সব কিছুই স্থির ছিল না। জীবতন্ব ভাল লাগত মর্গানের । 

তাই সে দিকেই ঝুকলেন। মনে মনে প্রায় স্থির করে ফেলেছিলেন, ছাত্রজীবনের 

শেষে, জীবতত্বকেই পেশাঁরপে গ্রহণ করবেন। পরে জনস্ হপকিনস, 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে এসে ভাল লাগল অঙ্গ সংস্থান বিগ্ভা ও শারীর বৃত্ত। এই ছুইটি 
বিষয় নিয়েই সময় কাটতে লাগল তার। 

এই সময় ইউরোপে একদল জীব বিজ্ঞানী প্রচার করছিলেন ষে গভাশয়স্থ্ 
জ্রণের বিকাশ পদ্ধতি, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সুত্র দিয়ে বযাখা। করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ 

হবে। কারণ এ পদ্ধতি বিজ্ঞানে অনধিগম্য ও অজ্ঞাত এক দৈব শক্তির 

দ্বার] নিয়ন্ত্রিত। এই জীব বিজ্ঞানীদের বল! হত প্রাণবাদী বা অধ্যাত্মবাদী 
( ৮1691796)। কিন্তু এর পর একদল জীব বিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তারা 

জ্রাণের বিকাশের প্রশ্নটি রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে 

চাইলেন। যে কৌশলে গর্ভস্থ জ্বণ পবিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তারা তার 

বৃহস্ঠোদ্বাটন করতে চাইলেন। মরগানের মন এই শেষোক্ত শ্রেণীর 

বিজ্ঞানীদের প্রতি আকৃষ্ট হল। শারীরবিদ উইলহেলম বাক্স-এর একটি 

পরীক্ষা তার মনে গভীর বেখাপাত করেছিল। রাক্্স রসায়ন প্রয়োগে 

একটি ভেকের বাড়ন্ত জণের ছুটি জীব কোষের একটি নষ্ট করে দেখিয়েছিলেন 

যে জ্রণটি তাতে সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়ে আংশিক ভেকের আকার নিয়ে 
পরিণতাবস্থা। প্রাণ্চ হয়। এই ভাবে মানুষ শুধু ভৌত নয়, বাসায়ানিক 
পরিবর্তনের সাহায্যে সত্য সত্যই ভ্রণের পূরবনির্দি্ট বিকাশের পথ পরিবর্তন 
করতে লক্ষম হয়েছিল। যৌন সংগম ব্যতিরেকে শুধু রাপায়ানিক ও যান্ত্রিক 
প্রণালীতে সী আরচিন নামে একটি সামুক্রিক প্রাণীর অপুংজনি গর্ভোৎপাদন 

করে জ্যাক লোব বিজ্ঞান জগতে পরম বিস্ময়ের সঞ্চার করলেন। ইনি 

'এবং অন্যান্থা কলকৌশলবা দী ( 206013901968 ) জীববিজ্ঞানীর! বৈজ্ঞানিক 

কলকৌশলে . দ্রণের বিকাশে নানারপ পরিবর্তন সাধনের প্রলুন্ধকর 



টমাস হান্ট মর্গান ২৭৭ 

সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন। প্রাণবাদীরা এই কলকোৌশলবাদী জীববিজ্ঞানীদের 
প্রবল বিরোধিতা করতে লাগলেন । 

“প্রাণবাদীরা” বলতে লাগলেন শারীরিক রাসায়নিক পরিবর্তন 
বীজনিষিক্ত ভ্রণের পূর্ণাঙ্গ শাবকে বিকশিত হবার বিশ্ময়কর ব্যাপারটির 

ব্যাখা! করতে পারে না। জ্ফণ কোষে শুক্রাণু প্রবেশের পর গর্ভাবস্থায় যে 

সব ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা তারা স্বীকার করতেন। তারা 
জোর দিয়েই বলতেন তুলনায় এই তুচ্ছ পরিবর্তন ব্যতীত ভ্রণের বিকাশ 

বিবর্তনও শেষ পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করছে এক অদৃশ্য অলক্ষ্য শক্তি। অপর 

দিকে বিজ্ঞানের শক্তিতে বিশ্বাসী “কলকৌশলবাদী” জীববিজ্ঞানীরা বলতেন 
প্রকৃতির রাজ্যের সমুদ্রয় ঘটনাই কোনও বৃহস্তময় বা দৈবশক্তির সম্পূর্ণ 

নিয়ন্ত্রণ বিমুক্ত ভৌত ও রাসায়নিক পৰিবর্তনের ফল। এক সময় প্রতিটি 
অতিজাটল দেহী জীবও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে বসাঁরনাগারে তৈরি করতে 

সক্ষম হবেন, একথা বিশ্বাস করতেও তাদের দ্বিধা ছিল না । 

১৮৯৫ সালে মর্গাল গেলেন নেপলম্ এর পশুশালায়। সেখানে তার 

পাশের ঘরেই কাজ করতেন হানস্ড্রিস। ভ্রণ কোষে জীবের বিকাশের 

রহস্তের সব কিছুই পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ স্তরের সাহায্যে 

ব্যাখ্যা করা যায়। তরুণ “কলকোৌশলবাদী” প্রাণীবিজ্ঞানীদের এই প্রত্যয়ে 
দূঢতর হয়ে উঠেছিল। তাঁর! উচ্চকণে নিয়ত একথা ঘোষণা করে চলেছিলেন। 
তরুণ প্রাণীবিজ্ঞানীদের এই সঙ্ঘবদ্ধ অভিযানের সামনে “প্রাণবাদীরা* 

কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করে টিকে ছিলেন। দার্শনিক প্রাণবাদীদের 

দলে যোগ দিলেন। এই বিতর্কে মর্গান অবশ্য কোনও দলেই যোগ 

দিলেন না। 'প্রাণবাদ' ও প্রাণবাদীদের ব্যবহৃত এনটেলিচি (08706919015) 

প্রাণবাদদীদের মতে এই শক্তিই জ্ণকোষে সকল প্রাণীকেই উদ্দেশ্ঠমূলক 

লক্ষ্যের পানে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে গড়ে তোলে, 
প্রাণ প্রেতি ( 8190 16৪] ) ও পবিত্রতাবাদ ( ল০11929 ) প্রভৃতি যে সব কথা 

এই বিতর্কে টেনে আনা হত সে সব তাঁর কাছ নিছক শৃন্তগর্ত ঠেকত। 

তিনি বহু বারই বলেছেন আগ্তবাক্য আওড়ান যেমন যুক্তি নয়, তেমনি বিশ্বাস 

করতেন যে কোনও বহস্তময় ছুক্ঞেগ্ন শক্তির কথা এমনি ধরনের বিতর্কে টেনে 

আন বিজ্ঞানচর্চার বিধিসম্মত নয়। তবে একথাও তিনি জানালেন যে 

পরীক্ষার ও প্রমাণের অমর্থনের সাহায্যে কল-কৌশলবাদ এখনও তার দাবী 
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প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। এ মতবাদ এখনও নিতাস্তই সরণ কল্পনা- 

মুলক । 

বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্বস্ত সাধারণতঃ বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করতেন 

যে পরিবেশ প্রভাবেই ধীরে ধীরে জীবজগতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে শেষে 

নতুন প্রজাতির স্ষ্টি হয়েছে । কিন্তু অনেকের কাছে এই ব্যাখ্যা খুব বিশ্বাস- 
যোগা মনে হয়নি । বহু শতাব্ধী ধরে চীনারা মেয়েদের পায়ের পাত ছোট 

করবার জন্য ছেলেবেলা থেকেই লোহার জুতো পরিয়ে তাদের পা বেঁধে 

রাখত। সরকারী অন্ুশাসনে এই প্রথার পরে বিলোপ ঘটলে চীন! মেয়েদের 

পা বীধা বন্ধ হল। তখন কিন্তু মেয়েদের পায়ের পাতা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি 
পেতে লাগল। যেন কোন কালেই পায়ের পাতা বাধার প্রথা প্রচলিত ছিল 

না তাদের। এক্ষেত্রে বহু শতাব্দী ধরে পুরুষাহ্ুক্রমে পায়ের পাতার স্বাভাবিক 
বৃদ্ধি রোধ হলেও দেখা! গেল তাতে স্বাভাবিক ভাবে ছোট পায়ের পাতা ওয়াল! 

চীনা মেয়ে জন্ম নিচ্ছে না। অর্থাৎ মানুষের হুষ্ট পরিবেশে চীনা মেয়েদের 

পা ছোট হলেও সে বৈশিষ্ট্য উত্তর-পুরুষে সঞ্চারিত হচ্ছে না। পরিবেশ 

প্রভাবেই যদি উত্তর-পুকুষে কুল-সঞ্চারী বৈশিষ্ট্য দেখা ন! দেয়, তা হলে কি 

ভাবে এই বৈশিষ্ট্য বংশানক্রমে সঞ্চারিত হয়? তা হলে কি পরিবেশ ছাড়াও 

অন্ত কোনও প্রক্রিয়া রয়েছে যার সাহায্যে এ কাজ চলে থাকে? 

হিউগে ছ্য ব্রিজ নামে একজন ওলন্দাজ জীববিজ্ঞানী দৈবাৎ একদিন 

আমস্টারডামের নিকট একটি মাঠে এক নতুন ধরনের সান্ধ্য প্রিমরোজ ফুল 

জন্মাতে দেখেন। এ গাছটি কেউ সেখানে লাগায়নি। আপনা থেকেই 

জন্মেছিল! এ ফুল গাছটি একটি নতুন ধরনের প্রজাতি কিনা, অর্থাৎ এ থেকে 
আবার এমনি ধরনের ফুল গাছ জন্ম নেবে কিন] তা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি 

এই ফুলের পঞ্চাশ হাজার বীজ বপন করলেন। যথা! কালে দেখতে পেলেন 
প্রিমরোজ ফুলের এই নতুন প্রকরণের বীজ থেকে অন্রূপ ফুলের গাছ জন্ম 

নিচ্ছে। এর মধ্যে আবার কতকগুলি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গাছণও জন্ম 
নিয়েছে । এগুলি খর্বাকৃতি। এ থেকে অকট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে 

কোনও প্রজাতি থেকে অকন্মাৎ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হতে পারে এবং এই 
নতুন প্রজাতির প্রজনন ক্ষমতাও থাকতে পারে। যে প্রণালীতে কোনও 
পুরাতন জীবকুল হতে নতুন লক্ষণাক্রান্ত জীব জন্ম নেয় ও বংশবৃদ্ধি করে দ্য 

ব্রিজ তার নাম দিলেন পরিব্যাক্তি (089605, )। 
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এইখানে মিলল অভিব্যক্তির প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণার চাবিকাঠি £ সজীব 

প্রাণীর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে পরিব্যক্তি লক্ষ্য করা । এই প্রথম বিজ্ঞানের হাতে 

এমন এক অস্ত্র এল, যার সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষাকার্ধ চালিয়ে বিবর্তন ও 

বংশগতির রহস্টোদ্ধার করা চলবে । ১৯০৯ সালে মর্গান এই অস্ত্র হাতে তুলে 

নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বেশীর ভাগ জীববিজ্ঞানী টের না পেলেও 

এটা তখন তার কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান যে পরিব্যক্তির ব্যাপারটি 

আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে “জীব ও উদ্ভিদকুল 

সৃষ্টিতে পরিব্যক্তি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক 

যুগে কি ভাবে জীবজগতে অভিব্যক্তি ঘটল তার কার্ষপ্রণালী নিয়ে জল্পনা 

কল্পনা করার দিন এখন অতীত হতে চলেছে ।” 

বিবর্তন সংক্রান্ত সমস্াবলীর অনুসন্ধান কার্ধ এখন থেকে গবেষণাগারেই 

চালান ধাবে। এমনি ধরনের অনুসন্ধান চালানোর পক্ষে সান্ধ্য প্রিমরোজ 

মর্গানের নিকট খুব সন্তোষজনক বলে মনে হল না'। তিনি খুঁজছিলেন ক্ষণস্থায়ী 

কোনও জীব বা উদ্ভিদ, গবেষণাগারে বিভিন্ন অবস্থাধীনে যাঁর সহজেই বংশবৃদ্ধি 

ঘটানে। চলবে । ধেড়ে ই*ছুর, নেংটি ই'ছুর, পায়রা, এমন কি এটেল পোকা 

নিয়েও পরীক্ষা চালালেন। শেষে একদিন একটি নতুন পতঙ্গের কথা শুনতে 

পেলেন । 

ড্রসোফিলা মেলাজগান্টার বা ভিনিগার ফ্লাই, খুব ছোট্ট একধরনের মাছি, 

প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা। সাধারণতঃ পচ] ফলের উপর এগুলিকে বসতে দেখা 

যায়। এই মাছিগুলির ডিম একদিনে সরু শাদা শূকে পরিণত হয়। শৃকগুলি 

আবার আরও ছুই বা তিন দিন পরে (পুন্তলিতে ) পরিণত হয়। পাচ দিন 
পর এই পুত্ুলি থেকে বের হয় পাখাওয়ালা পূর্ণাঙ্গ মাছি। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্ 

মাছি ফুটে বের হতে মাত্র দশ দিন লাগে। তাতে মাত্র এক বছরের মধ্যেই 

এই মাছি গুলির ত্রিশ পুরুষ জন্ম নেয়। পাধারণতঃ যে সব প্রাণী নিয়ে 

গবেষণাগারে জীববিজ্ঞানের পরীক্ষা! চালানো হয়, সেগুলির বৃদ্ধি হার তুলনায় 

খুবই মন্থর । এদিক দিয়ে সেগুলির চেয়ে এই ছোট ছোট মাছিগুলি নিয়ে 

জীববিজ্ঞানের পরীক্ষা চালান খুবই স্থবিধাজনক | মর্গান এমনি কতকগুলি 

ছোট ছোট মাছি সংগ্রহ করলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে জীবজগতের 

এই তুচ্ছ অনাদৃত প্রাণীটি স্থগ্রজনন বিগ্ভার পরীক্ষা ক্ষেত্রে একদা অতি বিখ্যাত 

হয়ে উঠবে। যেন ঘুটে কুড়,নি মেয়ে রাতারাতি হয়ে দাড়াল রাজরানী । 
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১৯০৯ সালের সেই প্রথম বছরের শরৎ ও শীত কালে এই মাছিগুলিকে 

নানা ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থাধীনে বেখে পরীক্ষা করতে লাগলেন যে এর 
ফলে কোনও নতুন প্রজাতি বা পরিব্যক্তি দেখা দেয় কিনা । কিন্তু বৈজ্ঞানিক 

সমীক্ষার দিক দিয়ে কোনও উৎসাহজনক ফল দেখা গেল না। তারপর ১৯১০ 

সালের এপ্রিল মাসে দেখা গেল শাদা চোখওয়ালা একটি মাছি জন্ম নিয়েছে। 

এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, -পচা ফলে বসা মাছিগুলির চোখ হয় সাধারণতঃ 

লাল। এবার মর্গান হাতে পেলেন একটি স্থস্পষ্ট পরিব্যক্তিযুক্ত গ্রাণী ; এটি 
তিনি ৰংশগতির পরীক্ষাকার্ষে ব্যবহার করতে পারবেন । এই শাদা] চোখো 

মাছির সঙ্গে তিনি সাধারণ লাল চোখো মাছির বর্ণসঙ্কর স্যষ্টি করা স্থির 

করলেন। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, এমনি ভাবে একটি আগষ্টিনিষ়ান মঠের 

বাগিচায় মেগ্ডেলীয় তত্বের উদ্ভাবক তরুণ সন্গ্যাপী গেগর মেগ্ডেল হলদে মটর- 

শুঁটির সঙ্গে সবুজ মটরশু'টির মিশ্র জননের সাহায্যে সঙ্কর মটরশ্ত'টি উৎপাদন 
করেছিলেন । 

মনন ও পৰীক্ষা কার্ধের প্রভূত সময় পাবেন বলে ম্যাণ্ডেল যাজকের জীবন 
গ্রহণ করেছিলেন। যাজক জীবন গ্রহণের আগে কিভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্য 

জীবের মাঝে সঞ্চারিত হয়, এসম্বন্বে তিনি কিছু গবেষণাঁও করেছিলেন । যাজক 

সন্গ্যাীর জীবনেও তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন । 

উন্নত শ্রেণীর গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রজনন কার্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিদের গবেষণ! 
ও অভিজ্ঞতা তাকে এ কাজে খুবই সাহাযা করে। এদের এই অভিজ্ঞতা 

থেকে তিনি ধরতে পারেন যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর প্রাণী সর্বদা অন্তরূপ 

প্রাণীর জন্ম দেয় না, শুধু জন্মদেবার ঝৌঁক দেখায়। মেগডেল অবাক হয়ে 
ভেবেছিলেন বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের কোনও গাণিতিক সুত্র আবিষ্কার করা! 

যায় কিনা? এক সঙ্গে এক জোড়া বিষম কৌলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত চারা গাছের 
বংশগতি সংখ্যাতত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষা করার কাজে তিনি লেগে গেলেন । 

যে বছর মর্গানের জন্ম হয়, সেই বছরই মেগ্ডেল তাঁর সাত বৎসর ব্যাপী 
উদ্ভিদ প্রজননের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। এই পরীক্ষা কালে তিনি 

লক্ষ্য করেন যে কোনও লম্বা জীতের মটরশু টি গাছের সঙ্গে যখন সেই প্রজাতির 
কোনও বেঁটে জাতের মটরস্তটি গাছের মিশ্র জনন করা! হয়, তখন ত৷ থেকে 
ষে সংকর মটরশুঁটি চারা উদ্ভব হয় তাতে প্রথম পুরুষে সবগুলিই হয় লম্বা 
জাতের । এবারের মটরশু'টি চারাগুলির নাম দিয়েছিলেন “এফ-১,। এই 
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লম্বা “এফ-১ জাতের মটরশুঁটি চারার ফুল যখন আবার এই জাঁতের মটরশুঁটি 

ফুলের রেধু দ্বারা পরাগিত হয়ে ফলোৎপন্ন করল, আর সেই বীজ থেকে যে 

নতুন গাছ জন্মাল, তখন দেখা গেল তার প্রতি তিনটি হয়েছে লম্বা জাতের, 
একটি বেঁটে জাতের । সবগুলিই লম্বা জীতের চারা ফলেনি এবার । এই দ্বিতীয় 

পুরুষের চারাগুলির নাম দেওয়া হল “এফ-২:। প্রতি তিনটিতে একটি কৌলিক 
“বৈষম্য'__এই মেগ্ডেলীয় সমান্গপাতিক হার শুধু একটি কৌলিক বৈশিষ্ট্য 
সূচক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । বহু, সংখ্যক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই হার স্থনির্নিষ্ট 

নয়, গড়পড়তা । মিশ্র জননের বীজ থেকে প্রথম পুরুষে কোনও বেঁটে জাতের 

মটবশুটি দেখা দেয়নি। বেঁটে জাতের গাছ দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় পুরুষে । 

কাজেই বেঁটে জাতের গাছের বৈশিষ্ট্যকে এখানে ধরা হল প্রচ্ছন্ন, লম্বা জাতের 

গাছের বৈশিষ্ট্যকে বলা হল প্রকট বাঁ প্রধান (বংশজাত বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্তের 

স্ত্র)। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে দ্বিতীয় পুরুষে ( “এফ-২? ) বেঁটে 

গাছের ফুল এ জাতেরই অন্য গাছের ফুলের রেণুর দ্বার! পরাগিত হয়ে ফলোৎ- 

পাদন করলে তা থেকে আবার যখন নতুন গাছ জন্মায়, তার সবগুলিই হয় বেঁটে 

জাতের। কিন্তু এই দ্বিতীয় পুরুষের লম্বা জাতের দ্বারাই যদি আবার এমনি 

জাতের বেণুতে পরাগিত হয়ে ফলোৎ্পাদন করে, তখন সেই ফল থেকে দেখা 

দেয় বিভিন্ন ধরনের গাছ। এর মাত্র এক তৃতীয়াংশ হয় লম্বা ধরনের । 

বাকী ছুই তৃতীয়াংশ প্রথম পুরুষের “এফ-১, গাছগুলির মত প্রাতি তিনটিতে 

একটি লম্বা ও একটি বেঁটে এইভাবে দেখা দেয় । 

এই মিশ্রণে প্রজনিত কোনও গাছই মাঝামাঝি আকারের হয়নি। 

একটির বৈশিষ্ট্য আর একটিতে মিশে যায়নি। মেগ্ডেল শুধু বংশগত ও 

একটি একক-বেশিষ্ট্যের প্রাধান্ের স্তর আবিষ্কার করেননি, বংশগত 

বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য স্থষ্টির স্থত্রও আবিষ্কার করেন £ “প্রতি জনকের ( পৃথক 

লক্ষণের ) একক পরস্পরকে প্রভাবিত না করে সন্ভতির জনন-কোষে 

একটি স্ুনিদিষ্ট সমানুপাতে বিভক্ত হয়ে যায়। সম্ভতির জনন-কোষে 
জনকের সাদা, কালো, দীর্ঘাকৃতি বা খর্বাককৃতির বৈশিষ্ট্য পরম্পরকে প্রভাবিত 

করে না, পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বা এককে বিরাজ করে । 

প্য়ত্রিশ বছর মেগ্ডেলের এই গবেষণা ব্রনের প্রকৃতি বিজ্ঞান পরিষদের 

কার্ধবিবরণীর পুরানো ফাইলেই চাপা পড়ে থাকে । ১৯০০ সালে তিনজন 
গবেষক পৃথক পৃথক ভাবে এই তত্বের সন্ধান পান। 
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সংখ্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বারা এই মেগ্ডেলীয় 
তথ্যের সত্যতা নির্ধারণের তখন ধুম পড়ে যায়। কেমত্রিজের উইলিয়াম 
ব্যাটেসন মহা উৎসাহে মেগ্ডেলীয় তত্ব প্রচার শুর করেন। মেগ্েলীয় তত্ব 

অনুযায়ী গিনিপিগের গায়ের বং মানুষের গায়ের বং, ও ঘোড়ার গায়ের রং 
অন্যান্ত এমনি একক-বেশিষ্ট্য সঞ্চরণের প্রমাণ পেয়েছেন বলে অনেক জীব- 

বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন। সন্গ্যাসী মেগ্ডেলের প্রজনন ও বংশগতি সংক্রান্ত 

সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলল এতে । 

মেগ্ডেলীয় তত্ব সকল জীববিজ্ঞানী কিন্তু মেনে নেননি । “বংশগত 

বৈশিষ্ট্য সঞ্চালনকারী অসাধারণ ব্যাপারটির ব্যাখ্যাকামী এই ধরনের মেগ্ডেলীয় 

আচার সম্বন্ধে মরগানের নিজের মনে বেশ সংশয় ছিল। মেগ্ডেলের মতই 

কি সত্য? মর্গানের মনে প্রশ্ন জাগত। হয়ত তার এই ছোট ছোট মাছিগুলিই 

এ প্রশ্নের জবার দেবে। 

এই শাদা! চোখো মাছিটির সঙ্গে মরগান একটি লাল চোখো মাছির সঙ্গম 

ঘটালেন। নয় দিন পর বোতলে দেখা দিল বিরাট এক বাঁক মাছি। 

ইথার অবেদনিকের সাহায্যে অতি সাবধানে এগুলিকে সংজ্ঞাহীন করে 
এবং বিবর্ধক কাচের সাহায্যে পরীক্ষা! করে দেখা গেল এর মধ্যে ১২৩৭টি 

লাল-চোখো (“এফ-১৮)। এইটাই আশা করা গিয়েছিল, কারণ লাল- 

চোখো মাছির বৈশিষ্ট্যই বংশগতিতে প্রাধান্ত লাভ করার কথা এক্ষেত্রে । 

এই ১২৩৭টি লাল চোখো মাছিগুলির স্ত্রী পুরুষের সাহায্যে আবার দশ দিন 

পর নতুন এক ঝাঁক মাছি (“এফ-২৮” ) প্রজনন করা হল। সংখ্যায় প্রায় 

চার হাজার। প্রতিটি মাছি অতি মহামৃল্য রত্বের ম্যায় সযত্তে রক্ষা করে 
পরীক্ষা করা হ'ল। কি দেখতে পেলেন মরগান? দেখলেন, এবারে জন্ম 

নিয়েছে ২৪৫নটি লাল চোখো স্ত্রী মাছি। ১০১১টি লাল চোখো পুরুষ 

মাছি এবং ৭৮২টি সাদা চোখো! পুরুষ মাছি। মেগ্ডেলের স্ত্র এমনি মিশ্র 
প্রজনেনর ক্ষেত্রে প্রতি তিনটি লাল চোখে মাছির জন্য একটি শাদ1 চোখো 

মাছি সুষ্টির যে অনুপাতের নির্দেশ দেয়, এই পরীক্ষায় লাল শাদা মাছির 

সমান্থপাতিক হার মোটামুটি তারই অনুরূপ হতে দেখা গেল। 

পরিব্যক্তি সাধিত এমনি শাদা চোখো! ড্রসোফিলার সম্ধানই শুধু পাননি 

মর্গান। পেয়েছিলেন আরও বিভিন্ন ধরনের পরিব্যক্তির সন্ধান। এই 
বছর (১৯১০ সাল )মার্চ মাসে মর্গান মাছির ঝাঁকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের 
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পাখাওয়াল! একটি মাছি দেখতে পান। এটির নাম দিলেন ফুটকি পাখা 
মাছি। অজন্র ধারায় এই মাছিগুলির তিনি বংশবৃদ্ধি করিয়ে চললেন। 

তার গবেষণাগারের টেবিল, তাক ছুধের বোতল ও নানা আকারের অসংখ্য 

শিশিতে ভরে উঠল। পরিব্যক্তি সাধিত নতুন নতুন মাছির উত্তব হতে 
লাগল আপন থেকেই । বছরের শেষে মর্গানের সংগ্রহে পনেরোটি বিভিন্ন 
প্রকার পরিব্যক্ত ড্রসোফিলা মাছির নমুনা! জমল। এই প্রতি প্রকার পরিব্ক্ত 

মাছিই আপন পূর্ণ বৈশিষ্ট্যসহ বংশবৃদ্ধি করে। এই পরিব্যক্ত মাছিগুলির 

মধ্যে প্রজনন ও মিশ্র প্রজনন সাধন করা, তার ফলে স্ষ্ট নতুন পরিব্যক্ত 

মাছির আবির্ভাবের দ্রিকে নজর বাখা-_-এসব কাজে অসম্ভব পরিশ্রমের 
প্রয়োজন। এই অসংখ্য মক্ষিফুলের সেবাযত্ব ও লালনপালন ছাড়াও 

কলাম্িয়া গ্রাজুয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতে হত মর্গানকে। তাঁর উপর 

ঠিক এই সময় প্রাণীবিষ্ভা বিভাগের একজন অধ্যাপক কামাই করলেন। 

মর্গান তার ক্লাসগুলিও নিতে বাধ্য হলেন। 
এই ক্লাসে পড়ত কেলভিন ব্ল্যাকম্যান ব্রিজেস নামে একটি ছেলে । ছেলেটির 

মাথায় লম্বা লগ্বা কৌকড়ান কক্ষ চুল। জন্ম নিউ ইয়র্কের স্কুইলারস্ ফলসএ। 
কেলভিন শুধু সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানে অনুরাগী নয়, দৃঢ় সঙ্কল্প তার, সে 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে। মর্গানের প্রাণীবিদ্ভার ক্লাসে তার সামনে সছ্য- 

নতুন ও মনোমুগ্ধকর স্থপ্রজনবিদ্যার বিচিত্র জগৎ উদঘাটিত হল। সে মুগ্ধ, 

প্রভাবিত হল। মরগানের শিষ্যত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হল। সে মর্গানের 

কাছে প্রস্তাব করল, এ যে নানা ধরনের ফলের বোয়মে, ছুধের বোতলে, 

গবেষণাগারের নানা জাতের কাচের পাত্রে যে অসংখ্য মাছি অতি দ্রুতগতিতে 

বংশবৃদ্ধি করে চলেছে এগুলির পরিচর্যায় তাকে সাহায্যের জন্য তার একজন 

সহকারীর প্রয়োজন। মর্গীন এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন। ১৯২০ 

সাল থেকে শুরু করে ব্রিজেস পাচ বছর মর্গানের আংশিক সময়ের 

সহকারীরূপে কাজ করলেন। সেই সঙ্গে কলাম্দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তার 

পড়াশুনাও চলতে লাগল। ১৯১৬ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ 

করলেন । 

১৯১১ সাল শুর হতে না হতে মিস এডিথ এম. ওয়ালেস নামে মর্গানের 

গবেষণার একজন সহকারী ও শিল্পী হলদে পাখাওয়ালা একটি মাছির 

সন্ধান পেলেন। তারপর মর্গান আবিষ্কার করলেন অস্বাভাবিক উদবযুক্ত 
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একটি মাছি। সেই বছরের ১.ই নভেম্বর ব্রিজেস আবিষ্কার করলেন একটি 

নতুন পরিব্যক্ত মাছি। এর নাম দেওয়! হল “ফোস্কা ওঠা” (91186975) মাছি। 

অর্গান ইংরাজী (ওয়াই ) আরুতির পাখাযুক্ত ও মিস মিলড্রেড হজ জোড়া 
পা-ওয়ালা মাছির সন্ধান দিয়ে গবেষণাগাবের কর্মীদের চমকিত ও বিস্মিত 
করে তুললেন। এর আগে ব্রিজেসও ছুটি অস্বাভাবিক ধরনের পাখাযুক্ত মাছি 

আবিষ্কার করলেন। 

ড্ুসোফিলা মাছির গবেষণা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। বছর শেষ হবার 
আগে আরও পঁচিশটি পরিব্যক্ত মাছি পাওয়া গেল। সব শুদ্ধ সংখ্যা দাড়াল 

চল্িশটি। তিন বছরের মধ্যেই মর্গানের সংগৃহীত মূল এক জোড়া ড্রসোফিলা 
মাছি থেকে পরিব্যক্তি সাধিত বহু নতুন মাছি উৎপন্ন হল। এত দ্রুত প্ররুতি 

রাজ্যে যে এত বিপুল সংখ্যক পরিব্যক্তি ঘটতে পাবে বিজ্ঞানীদের নিকট 

তা ছিল ধারণাতীত। নিঃসন্দেহে পরিবাক্তিই নৃতন প্রজাতি স্থষ্টির একটি 

কারণ। এই অতি সহজে নিয়ন্ত্রণসাধা এবং পরিবাক্তি সাধিত বিচিত্র ড্রসোফিলা 

মক্ষি সম্ভার নিয়ে মর্গান স্প্রজনবিদ্াকে নিভূলি গণিতবিষ্ভার পায়ে 

উন্নীত করার জন্য প্রস্তুত হলেন। 

এই সব গবেষণায় বাস্ত থাকা কালে একট] বিষয় লক্ষ্য করে তিনি বেশ 

ধাধায় পড়েছিলেন। ১৯১০ সালে পরিব্যক্তি সাধিত প্রথম মাছিগুলির 

মধ্যকার একটি শাদা চোখো স্ত্রী মাছির সঙ্গে লাল চোখো পুরুষ মাছির 

ংযোগ ঘটিয়ে যখন নতুন এক ঝাঁক সংকর মাছি উৎপন্ন করলেন তখন সে 

ঝাঁকে শাদা ও লাল চোখো পুরুষ মাছি দেখা! গেলেও কিন্তু শাদা চোখো 

একটিও স্ত্রী মাছির দেখা পাওয়া যায়নি। কেন এই নতুন ঝাঁকে কোনও 
শাদা চোখো স্ত্রী মাছি দেখা দিল না; তার সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া হুঃসাধ্য। 

কারণ সাধারণতঃ মাছির ভিম থেকে প্রায় সমান হারে স্ত্রী ও পুরুষ মাছি 
জন্ম নিয়ে থাকে । বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের বহন্তের সমাধান করতে গিয়ে 

মর্গান পড়লেন স্ত্রী ও পুরুষ সন্তান জন্মের রহস্তের মাঝে । স্পষ্টতই বোবা 

যাচ্ছে যে মানুষের ক্ষেত্রে হিমিওফিলিয়া৷ রোগ যখন বংশাহক্রমে শুধু মেয়েদের 

মাঝেই সধ্শরিত হয়ে থাকে এই শাদা চোখের বৈশিষ্ট্যও শুধু তেমনি 

স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনও একটি সেকুসে সধগরিত হতে সক্ষম। এই 

বৈশিষ্টাগুলিকে বলা হয় “সেকস অনুষঙ্গ । কারণ স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনও 

একটি সেক্সের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটির সংযুক্ত হবার প্রবণতা দেখা যায় । 
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যথাযথ প্রজননের পরীক্ষার ছারা প্রমাণ পাঁওয়াঁ গেল যে খুদে পাখ। বা 

হলদে পাখ। এগুলিও সেকৃস অনুষঙ্গিত বৈশিষ্ট্য । 

সেকস্ অন্ুুষঙ্িত বৈশিষ্ট্যে আর একটি অদ্ভুত ঘটন। মর্গান লক্ষ্য করলেন। 
যেমন, দেখ! গেল যে শাদা চোখো মাছির হলদে পাখা থাকে । এই ধরনের 

মাছির সঙ্গে যখন কোনও লাল চোঁখো ধুসর পাখা মাছির সংযোগ ঘটিয়ে নতুন 
মক্ষিকুল স্থষ্টি করা হয়, তখন নবজাত সব শাদা চোখে! মাছিগুলির পাখা 

হয় হলদে, ধুর নয়। মেগডেলের বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণের স্ত্র অনুযায়ী 
এই বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি একক রূপে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয় এবং মিশ্র 

জন্নকালে স্বতন্ত্র ভাবে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু শাদা চোখো মাছিগুলির 

সর্বদা এই হলদে পাখ৷ প্রাপ্তি দেখে মনে হল যেন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শুধু 

সেক্স অনুষঙ্গিত নয় একত্রে প্রকটিত হবার ঝোঁক এদের দেখা যায় । 

কিন্ধ প্রজননের পরীক্ষাকালে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অনুষঙ্গ বা অন্তবক্তির 

একট অভিনব ব্যাখা! দিলেন এবার মগান। তিনি বললেন যে এই সব 

সেকস অন্তষঙ্গ বৈশিষ্টাগুলি একত্রে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হবার প্রবণতা 

দেখা যায় । কারণ মূল জনন কোষের নিউক্লিয়াসে এগুলি একক ( ইউনিট ) 

বা গুচ্ছ (ব্লক) রূপে যুক্ত থাকে । কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের এমনি একত্রে 

যুখবদ্ধ হয়ে আবভত হবার প্রবণতার নাম দিলেন মর্গান “অনুষঙ্গতা? 
(1170789) | তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেক্স অনুষঙ্গতাই একমাত্র অন্ুষঙ্গতা 

নয়। ১৯১১ সালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে কালো দেহ এবং লুপ্রপ্রায় 

পাখার বৈশিষ্ট্য একত্র অনুষঙ্ষিত হলেও এগুলি সেক্স অনুষঙ্গ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 

যুক্ত নয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্ত্রী-পুরুষ উভয় মাছিতেই সর্বদা একত্রে 
সঞ্চারিত হয়ে থাকে । কালো! দেহ বক্র পাখা, বেলুন পাখা ও ফুটকি পাখার 

সঙ্গে একত্র দেখা দিতে পারে, কিন্তু কখনও হলুদ পাখার মত সেক্স 
অনুষঙ্ষিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেখা দেয় না। এই সেক্স অনুষঙ্গ দলটির 

নাম দেওয়া হল অনুষঙ্গ দল নং ১; কালো দেহ, হুম্য পাখা! ও অন্যান্ত 

বৈশিষ্ট্যক্চক অন্য দলটির নাম দেওয়া হল অনুষঙ্গ দল নং ২। ছু বছর 

পর আবিষ্কৃত হল যে পাটলচক্ষু মাছিদের কখনও হলুদ বা হুম্ব পাখা থাকে 

না। আবার ঘনকৃষ্দেহী মাছির শাদা চোখও দেখা যায় না। 

ঘনকুষ্ণদেহী ও পাটল চক্ষু মাছি প্রজনন কর! সম্ভব হয়েছে, এবং সেগুলি 
বংশবৃদ্ধি করতেও সক্ষম তা দেখা গেছে। ঘনকৃষ্দেহ ও পাটল চক্ষু 
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পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু অন্য ছুটি অনুষঙ্গ দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। অতএব 

এরা তৃতীয় একটি অনুষঙ্গ দল। 

১৯১৪ সালে গ্রীষ্মকাল নাগাদ দেখা গেল, যে সব বিভিন্ন পরিব্যক্ত 
বৈশিষ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং যেগুলি বংশগত সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য 

নিভুলিভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, সেগুলি যেন তিনটি স্বতন্ত্র দল বা শ্রেণীতে 

বিভক্ত । একটা বড় দলে সব বৈশিষ্ট্যগুলিই সেক্স অনুষঙ্গ, যেমন শাদা 

চোখ ও ইংরাজী *₹-এর মত পাখার বৈশিষ্ট্য । আরও বড় একটি দলের 

অসংখ্য বৈশিষ্ট্য জীবদেহের নানা অঙ্গে প্রকটিত। যেমন হৃম্ব পাখা ও 

কালোদেহ। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সেক্স অনুষঙ্গ নয়। তবে পরস্পর 

যুক্ত। পরিশেষে রয়েছে সমান ঝড় দৈহিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত আর একটি 

দল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সেক্স অনুষঙ্গ নয়। আবার দ্বিতীয় দলের 

সঙ্গে যুক্তও নয়। অথচ পরম্পর-যুক্ত। কাজেই মরগান এই মতবাদ 

গ্রচার করলেন, যেহেতু ৈশিষ্ট্য রয়েছে তিন শ্রেণীর, অতএব জনন. কোষেও 

নিশ্চয়ই রয়েছে তিন ধরনের বস্ত। এক একটি বস্ত এক একটি দলের 

পরস্পর-সংযুক্ত বৈশিষ্টযগুলির সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু জনন-কোষের অন্য ছুটি 
বস্তর সঙ্গে মৃক্ত নয়। এইভাবে মর্গান মেগ্ডেলের স্তরের সঙ্গে আরও একটি স্থত্র 

জুড়লেন, কারণ যাজক মেডেল এই অন্তষঙ্গের ঘটন]। ধারণ! করতে পারেননি । 

মিশ্র প্রজননের পরীক্ষায় সাক্ষ্য ব্যতীত এই মতবাদের সমর্থনে মর্গানের 

আর কি প্রমাণ ছিল? প্রমাণ ছিল অতি শক্তিশালী অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রের ' 

১৮৭৭ মালে পুংজনন কোষের সন্ধান মেলার পর দেখা গিয়েছিল যে এতে 
আরও ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াস নামে একটি বস্তু আছে। জনন-কোষের এই 

নিউক্লিয়াসই যে বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারণের বাহক, ১৮৮৫ সাল নাগাদ 

পৃথক পৃথকভাবে অন্ততঃ তিনজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রায় যুগপৎ এ 

কথা ঘোষণা করেন। পরে দেখা গেল, এই নিউক্লিয়াস রয়েছে আরও 

অতি ক্ষুদ্র বস্ত। ওয়ালডেয়ার ১৮৮৮ সালে এর নাম দিয়েছিলেন 

ক্রোমোজোম। কারণ কোষের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এটি সহজে রসায়ন 

দ্রব্যে রঞ্রিত হয়। ১৯০৯ সালে উইলিয়াম সাটন নামে একজন তরুণ 

আমেরিকান বিজ্ঞানী স্বম্প্ ভাবে দেখালেন যে, জনন-কোষ পরিণত 

অবস্থা লাভের সময় তার যে স্থপরিচিত আচরণ দেখা যায় তা কতকগুলি 

প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়। এই প্রক্রিয়াগুলি মেগ্ডেলীয় তত্বে প্রস্তাবিত 
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বংশগত বেশিষ্ট্য সঞ্চরণের ব্যাখা! দেয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অন্গবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে জনন-কোঁষের সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হল। পরীক্ষায় 

দেখা গিয়েছিল যে, বিভিন্ন জীবের জনন-কোষের ক্রোমোজোমের সংখা 

বিভিন্ন । সংখ্যাগত পার্থক্য বিরাট । ড্রসোফিলা মাছির জনন-কোষের 

নিউক্লিয়াসে থাকে চারটি স্বতন্থ ক্রোমোজোম। এদের তিনটি বেশ বড় বড় 

আকারের) আর একটি খুবই ছোট, ষেন মনে হয় সামান্য একটি বিন্দু 

মাত্র। এই তিনটি বৃহদাকার ক্রোমোজোমই তিন শ্রেণীর বংশগত বৈশিষ্ট্য 
স্থট্টির জন্য দায়ী। পরীক্ষাকালে মর্গানের গবেষণার মাঝে হঠাৎ যে সব 

নতুন পরিব্যক্ত মাছি দেখা দ্দিত, সেগুলির আবির্ভীবের কারণও এই 

রহস্যময় তিনটি ক্রোমোজোমের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। মনে হল 
মর্গীনের অন্ুষঙ্গবাদ যেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে । 

কিন্তু এ ছোট্ট ক্রোমোজোম, এটি কি? আমেরিকার প্রধানতম কোষ, 

গবেষক এডমাণ্ড উইলসন এর নাম দিয়েছিলেন এম (72) ক্রোমোজোম । 

এটি যেন ছুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত হয়ে দেখা দিয়েছিল। শেষে এর 

রহস্যোদ্ধার করলেন হারম্যান জে. মুলার। মর্গানের অধীনে ডক্টরেট 

উপাধির জন্ত গবেষণাকালে ১৯১৪ সালে তিনি একটি বাঁকা পাখা মাছির 

সন্ধান পেলেন। নতুন এই পরিব্যক্ত মাছিটির অন্রষঙ্গদল নির্ধারণের জন্য 

রুটিন মাফিক যথারীতি পরীক্ষাকার্য চালান হল। নির্ধারিত বিবিধ 

লক্ষণাক্রান্ত মাছির সঙ্গে এই নতুন বাকা পাখা মাছিটির মিশ্র প্রজনন সাধনের 
এক দফা বিস্তৃত চেষ্টা চলল গবেষণাগারে । দেখা গেল নির্দিষ্ট তিনটি 

অনুষঙ্গদলের কোনটির ক্রোমোজোমের সঙ্গেই এই কীকাপাখা নতুন মাছিটির 
ক্রোমৌজোম মিলিত হতে পারছে না। স্বভাবতই এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করতে হয় যে বাঁকাপাখা মাছিটির এই বৈশিষ্ট্য স্থষ্টির জন্য দায়ী চতুর্থ, 

ক্ষুদে ক্রোমোজোমটি । এটি আপাতঃ দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় ভাবে যেন ভেসে 

বেড়াচ্ছিল, অপেক্ষা করছিল কোনও পরিব্যক্ত লক্ষণের সঙ্গে মিলিত 

হবার। যে ক্ষুদে ক্রোমোজোমটি কিছুকাল আগে অন্ষঙ্গবাদের সত্যতা 

স্বীকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই এখন তার বিশ্বাসযোগ্যতার 

স্বপক্ষে অতিরিক্ত প্রমাণ হয়ে দেখা দিল। এখন থেকে এই ক্ষুদে 

ক্রোমোজোমটিকে এম ক্রোমোজোম না বলে, চতুর্থ ক্রোমোজোম আখ্যা 

দেওয়া হল। 
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কলামিয়ার গবেষণাগারের কর্মীরা আবার উল্লসিত হয়ে উঠলেন। 
দ্বিগুণ উৎসাহে তারা নতুন পরিব্যক্ত মাছির সন্ধানে লেগে গেলেন । 

বার করতে হবে সেই ধরনের অস্যঙ্ষিত মাছি যা এই চতুর্থ ক্রোমোজোমের 
সঙ্ে মিলিত হতে পারবে । মর্গান ও তার সহকারী গবেষকদল অনুবীক্ষণ 

যন্ত্র নিয়ে ববলেন এমনি মাছি আবিষ্কারের সাধনায়। চতুর্থ ক্রোমোজোমের 

সঙ্গে মিলন উপযোগী অনুষঙ্গিত মাছি আবিষ্কৃত হবে, অনুধঙ্গবাদের 

সতাতা চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে, এই আশায় দিনরাত অন্ুবীক্ষণ 
যন্ত্রের কাছে তারা চোখ রেখে হাজার হাজার মাছির পরীক্ষা করলেন, বাথায় 

মাথা টনটনিয়ে উঠত এই অসীম ধৈর্যের পরীক্ষায়। কিন্ত তবু হাল 

ছাড়লেন না। শেষে এমনি অন্তষঙ্গিত মাছির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 

মিস হজ প্রথম (১৯১৪ সালে) একটি চক্ষুহীন মাছি আবিষ্কার করলেন। 
পাচ বছর পর ব্রিজেস বক্স্থলে লোমহীন এক ধরনের মাছি আবিদ্ধার 

করলেন। এর নাম দিলেন নুণ্তিত পরিবাক্ত (91:29. 200876 ) | 

দেখা গেল এই লক্ষণগুলি বাকাপাখা ও মিস হজের চক্ষুহীন মাছির সঙ্গে 

অন্ুষঙ্গিত, কিন্ত অন্য তিনটি বড় বড় অন্ুষঙ্গদলের কোনও একটির কোন 

লক্ষণের সঙ্গেই অন্ুষঙ্গিত নয়। ব্যাপারটি খুবই চমকপ্রদ । আরও বিস্ময়কর 

ব্যাপার দেখা গেল এই অনুষঙ্গদল ও ক্রোমোজোম সম্বন্ধে । লক্ষ্য করা গেল যে 

প্রতিটি অন্ুষঙ্গদলে যতগুলি করে পরিব্যক্তি সাধিত মাছির সন্ধান পায়! 

গিয়েছিল সেগুলি ক্রোমোজোমগুলির আকারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
সমানুপাতিক । যেমন, দেখা গেল যে এই অতি ক্ষুদে “এম* ক্রোমোজোমটির 
প্রভাবে যে পরিব্যক্তি সাধিত হয়েছে, এমন খুব কম সংখ্যক মাছির সন্ধান 

মেলে। তুলনায় অন্য তিনটি ক্রোমোজোমের অন্তর্গত বিভিন্ন লক্ষণাক্রাস্ত 

অনুষঙ্ষিত মাছির সংখ্যা ক্রোমোজোম প্রতি এক শতেরও অধিক হতে 

দেখা যায়। 

স্বগ্রজনন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্রিজে, মুলার ও স্টা্টাভ্যাণ্ট--এই 

তিনজন প্রতিভাবান কর্মীর সাহায্য মরগান লাভ করেছিলেন। এদের 

সমকক্ষ কর্মী বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে কোনও শাখায় পাওয়। দুঃসাধ্য । 
এ দিক দিয়ে মর্গান ছিলেন ভাগ্যবান। ছুর্বোধ্য রহস্যজালের ঘূর্ণাবর্তে 
পড়ে গবেষকদের গবেষণার কাজ যখন প্রায় রুদ্ধ হবার উপক্রম করত, 

এমনি অনেক ক্ষেত্রে একাধিকবার এই প্রতিভাবান জীববিজ্ঞানী স্টার্টাভ্যাণ্ট 
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এগিয়ে এসে সংকট যোচন করেছেন। স্তন্ধগতি গবেষণা আবার ত্রুত 

তালে চলেছে। মর্গান তাকে আরও ভালভাবে ড্ুসেফিলা মাছির সেক্স 

অন্ুষঙ্গতা নিয়ে গবেষণার ভার দিয়েছিলেন । গবেষণার ফলে তিনি একটি 

মূল্যবান তব নির্ধারণে সক্ষম হন। 

বহু জীববিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন; প্রতি ক্রোমোজোমে জিন (£906 ) 

নামক আরও ক্ষুত্র ক্ষুত্র বস্ত বয়েছে। এগুলি জীবদেহের এক একটি বিশেষ 

লক্ষণের প্রতীক । যেমন, শাদা চোখ, হলদে আর লুপূপ্রায় পাখা স্ু্টির 

জন্য প্রথম ক্রোমোজোমটিই দায়ী বলে মনে করা হত। বস্তত ডি ভ্রাইস 

ও অন্যান্যর1 এই মত পোষণ করতেন, কিন্তু এই ধারণার সপক্ষে তারা কোনও 

পরীক্ষীভিস্তিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেননি । ক্রোমোজোমে ঠিক 

কিভাবে এই জিনগুলি অবস্থিত তা অবশ্য জানা যায়নি । জীববিজ্ঞানীরা 

মনে করতেন ক্রোমোজোম় স্ত্রে এগুলি সরল রেখার আকারে সাজানো । 

স্টার্টাভাণ্ট এবার সর্বপ্রথম দাবী করলেন যে জিনগুলি ক্রোমোজৌোমে 

ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নয়, একটির নীচে আর একটি-_এমনিভাবে মটরমালার 

আকারে স্থবিন্তন্ত। মটরমালার মত সাজানো, প্রতিটি দান নির্দিষ্ট স্থানে 

সংস্থাপিত, মল্টি-ক্রোমোজোম রূপী স্বচ্ছ ফিতায় বসানো, জিনগুলির 

এই বর্ণাঢা চিত্র মনোহর ঠেকলেও কিন্তু এই মনোহর চিত্রই আর একটি 

তত্বের ভিত্তি রচনা করল। এই তত্ব প্রতিটি ক্রোমোজোমে প্রতিটি 

জিনের পারম্পরিক অবস্থান নির্ণয় করল। 

সামনে ছিল আরও চুস্তর বাধা । একটি অতিক্রম করতে না করতেই 

মরগানের সামনে দ্রেখা দেয় আর একটি ছুর্লংঘ্য বাধা । শাদা চোখ আর 

হলদে পাখার লক্ষণগুলিকে সেক্স অনুষঙ্গিত মনে করা হত । দেখা গেল 

কয়েকটি ক্ষেত্রে, শতকরা হিনাবে অতি সামান্তই তারা সেক্স অনুষঙ্গ 

বিমুক্ত হয়ে গেছে। যেমন, যখন লাল চোখো, ধুসরপাখা স্ত্রীমাছি ও 
শাদা চোখো! হলদে পাখা পুরুষ মাছির সংযোগে নতুন মাছির ঝাঁক স্ষ্টি 

করা হয় তখন দেখা যায় দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি এক শতটি মাছির 

মধো একটি বের হয় লাল চোখ আর হলুদ পাখা নিয়ে, বা শাদা চোখ 
আর ধুসর পাখা নিয়ে। স্পষ্টতই মরগানের অন্ুষঙ্গবাদ তত্বে কোনও 
গুরুতর ভুল রয়েছে । জীবদেহে বিভিন্ন লক্ষণ স্থষ্টির পিছনে অন্থষ্গবাদ 
ব্যতীত আরও অন্ত কোনও কিছুর হাত রয়েছে+ নাহলে কি কবে, সাদা 
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চোখো আর ধূসর পাখাওয়ালা বা লাল চোখো আর হলুদ পাখাওয়াল! হু 

ধরনের নতুন মাছি দেখা দ্রিল। হয়ত বিরুদ্ধবাদীর কথাই সত্য। যে নিয়ম 
অনুযায়ী প্রকৃতি বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চালনের কাজ করে থাকে, অন্যষঙ্গবাদ 

তা৷ পুরোপুরি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি। প্রকৃতির এই অন্যতম গোপন 

স্ত্রটি এখনও রহস্তাবুত। 

অনুষঙ্গবাদের ত্ত্রে কেন এই বাহাত ব্যতিক্রম দেখা দেয়? মরগান 

আবার এর ব্যাখ্যা অনুসন্ধীনের কাজে লেগে গেলেন। পরীক্ষায় দেখা 

গিয়েছিল যে কোনও জীবের স্ত্রী ও পুং জনন-কোষ সন্ভানোৎ্পাদনের 

উপযোগী হবার আগে এবা! হুম্বীকরণ ক্রিয়া ( 29901010 101%18800.) নামে 

এক অতি অনুপম ও বিচিত্র বিভাজন ক্রিয়া অতিক্রম করে আসে। 

অধিকাংশ জীবের জনন-কোষে সাধারণতঃ পূর্ণ ছুই প্রস্ত ক্রোমোজোম 

থাকে । যেমন, ড্রসোফিলা মাছির জনন-কোষে থাকে আটটি ক্রোমোজোম, 

বা চারটি ক্রোমৌজোম-যুক্ত ছুই প্রস্ত। নিষিক্ত হবার পূর্বে প্রতি প্রস্তের 

ক্রোমোজোমগ্তলি একত্রিত হয়ে পরম্পরের গায়ে জড়িয়ে যায়, তারপর 

আবার প্রথক হয়ে যায়। এক এক প্রন্তের ক্রোমোজোমগ্ডলি যায় 

জনন-কোঁষের এক প্রান্তে । অন্য প্রস্তগুলি অপর প্রান্তে। এই প্রক্রিয়ার 

পর দেখা যায়, ছুই সারি ক্রোমোজোম পরম্পরের সামনা সামনি এসে 

দাড়িয়েছে । এর পরই জনন-কোষটি ছ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে 

পরিণত হয়, এর একটিতে (তখনও অনিষিক্ত ) থাকে চারটি ক্রোমোজোম । 
এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় “হুন্বীকরণ ক্রিয়া” । এই প্রক্রিয়া না ঘটলে ডিম্বাণু 

ও শুক্রাণুর মিলন কালে অন্তহীন ক্রোমোজোম সৃষ্টি হত। একটি 

পরিণত পুংজনন কোষ দেহের নিম্নভাগ বাইরে রেখে উপরিভাগ স্ত্রীজনন- 

কোষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়, তখন পুং ও স্ত্রীজনন-কোষের নিউক্লিয়াস 
একত্রীভূত হয়ে যায়। নিষিক্ত জনন-কোষে আবার দেখা দেয় আটটি 
ক্রোমোজোম, এক এক প্রস্তে চার চারটি হারে দুই প্রস্ত। নব জাতক 

তাই জন্মের শুরু থেকে পিতা ও মাতা উভয়েরই এক এক সেট বৈশিষ্ট্য 

নিয়ে জীবন শুরু করে। 
এই হুম্বীকরণ প্রক্রিয়ার পুবে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে পারে। 

আমরা জানি গর্ভাধানের ঠিক পূর্বে অপরিণত পুং ও শ্রীজনন-কোষের 
দুই প্রন্তের ক্রোমোজোমগ্ডলি কিছুকাল পরস্পরের গয়ে পেচিয়ে যায়। 
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মর্গানের ধারণা, এমনি প্যাচ খাওয়ার পর মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবার সময়, 
এক প্রস্তের একটি ক্রোমোজোমের খানিকটা আর এক প্রন্তের অন্ত আর 
একটি ক্রোমোজোমের সঙ্গে অদূল বদল হয়ে যেতে পারে, তাতে উভয় প্রস্তের 
ক্রোমোজোমের খানিকটা খানিকটা নিয়ে নতুন একটি ক্রেমোজোম গড়ে 
উঠতে পারে। এই এ“ক্রোমোজোমীয় আলিঙ্গনই” মরগানের মতে 

জীবদেহে লক্ষণ সমূহ সৃষ্টি ও স্বাভাবিক অনুষঙ্গ দল ভাঙ্ষবার জন্য দায়ী । কারণ 
অনেক সময় একই ক্রোমোজোম সমষ্টির (সমসংস্থ ) অন্তর্গত ছুটি বিভিন্ন 
ক্রোমোজোম সাধারণতঃ সব দ্দিক দিয়ে একই রকম হলেও, ছু একটি ক্ষেত্রে 
তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণেই, ছুটি মূল জনন- 
কোষের, বা স্ত্রীজনন-কোষের একস-ক্রোমোজোমের পারস্পরিক বিনিময় 

বা বদলাবদলির ফলেই শতকরা দ্ড়ভাগ হলদে চোখো লালপাখা! বা 
শাদা চোখো ধূসর পাখা মাছি জন্ম নিয়ে থাকে । 

স্টার্টাভ্যাপ্ট ঘোষণা করেছিলেন জিনগুলি ক্রোমোজোমে সরল রেখাকারে 
অবস্থিত। “অদল-বদল' প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে মরগান এবার জিনগুলির 

অবস্থিতি নির্ণয়ের একটা পথ দেখতে পেলেন । তিনি এই যুক্তি দেখালেন, 
স্টার্টীভ্যান্টের মতানুযায়ী জিনগুলি যদি রেখাকারে স্থবিন্যস্ত হয়ে থাকে, 

তা হলে এগুলি চোখে দেখা না গেলেও পরীক্ষার সাহায্যে এগুলির 

পারস্পরিক দৃরত্ব নির্ঁয় করা সম্ভব হবে। বুঝলেন জিনের অবস্থিতি 

বহস্য নির্ধারণের স্থত্র নিহিত আছে খুব অল্প সংখ্যক লাল চোখো হলুদ 

পাখা মাছিগুলির মাঝে । এগুলি লাল চোখো৷ ধূসর পাখা স্ত্রীমাছি আর 
শাদা চোখো হলুদপাখা পুরুষমাছির সংযোগে স্যন্ট হয়েছিল। এমনি মিলনে 

এধরনের মাছি সাধারণতঃ জন্মায় না। বাতিক্রম হিসাবে শতকরা অতি 

সামান্য একটি অংশ জন্ম নেয়। “এই দৃশ্যত' ব্যতিক্রমের ঘটনা অদল-বদলের 
প্রক্রিয়ার দ্বার! ব্যাখ্যা করা হয়। ছুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম চূড়ান্তভাবে 
বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে যখন পরস্পরের গায়ে পেচিয়ে যায়, তখন অদল-বদলের 

ক্রিয়া ঘটে, ছুটি ক্রোমোজোমের খানিকটা! খানিকটা অংশ বদলাবদলি হয়ে 
যায়। ক্রোমোজোম শ্ুত্রের কোন্স্থানে স্বভাবতই ভাঙ্গনের প্রবণতা 

দেখা দিতে পারে? মরগান মনে মনে ভাবলেন। স্পষ্টতঃ অদ্ল-বদল 

ক্রিয়া সংঘটনকালে জিনগুলির মধ্যকার দৃরত্বই এগুলির বিচ্ছিন্ন হবার 

সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবে । তিনি ভাবলেন, “অদল-বদল ক্রিয়া চলাকালে 
৩ 
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ষে জিনগুলি জিন মালার মবচেয়ে দূরে অবস্থিত সেগুলিই সহজে বিচ্ছিন্ন 
হবে। কারণ ক্রোমোজোমের যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানকার 

জিনগুলি অন্য অংশের জিনগুলি থেকে অনেক দূরে ।” অতএব জীবদেহে 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যদি জিনের অদল-বদল ক্রিয়ার সাহায্যে কচিৎ কখনও 

সঞ্চারিত হতে দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে এগুলি নিশ্চয়ই খুবই 
ঘনসম্নিবিষ্ট । অপর পক্ষে, কতকগুলি লক্ষণ যদি অদল-বদল ক্রিয়! 

সংঘটনকালে সহজেই সঞ্চারিত হয়, তা হলে সেগুলির সংগ্লি্ট জিন 

ক্রোমোজোম স্ত্রের খুব দূরে দূরে অবস্থিত বলে বুঝতে হবে । 
এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে পরীক্ষা কার্য চালাতে আর দেরী করলেন ন! 

মর্গান। তারপর শুরু হল জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি কঠিন ও বিন্ময়- 

কর গবেষণা । অতি নিপুণভাবে হাজার হাজার ব্যাপক ও সযত্ব নিয়ন্ত্রিত 
অদলব্দলের পরীক্ষা! কার্ধ অনুষ্ঠিত হ'ল গবেষণাগারে । লক্ষ লক্ষ মাছি এবং 

শতাধিক পরিব্যক্তি সাধিত মাছি এই সব গবেষণায় বাবসৃত হয়েছিল। অসংখ্য 

পরীক্ষার ফলাফল তালিকাকারে সাজান হ'ল, সমীক্ষিত হল। বহু বাধা-বিস্্ 

অতিক্রম করতে হল। শীতের রাতে ঠাণ্ডার প্রকোপে শৃককীটগুলি সময়মত 
বাড়তে চাইত না। তাতে শৃককীট হতে মাছির বাচ্ছার জন্ম নিতে দেরী হয়ে 
যেত। এই দেরী বন্ধ করতে ব্রিজে এক ধরনের বিশেষ ইনকিউবেটর তৈরি 

করলেন । শীত্রই পচা ফলে বসা ড্রসোফিল! মাছির বিভিন্ন পরিব্যক্তির মানচিত্র 

অঙ্কনের বিরাট কাজের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিবরণী নিপুণভাবে ছকে ফেল হল 
এবং ক্রমোজোমের গঠনশৈলী ধীরে ধীরে উদঘাটিত হতে লাগল। 

গবেষণার ফলাফল রাশি সংখ্যার হিসাবে যখন পাওয়া যেতে লাগল তখন 

মর্গান জিনের অবস্থিতি সম্পক্কিত তথ্য প্রয়োগ করতে শুরু করলেন । বিচার 

করে দেখলেন, হলুদ পাখা সাদা! চোখো৷ মাছির ক্ষেত্রে অদলবদল ক্রিয়া! চলে 

শতকরা ১'৫ ভাগ, ওয়াই (ড্র) পাখা ও শাদা চোখে মাছির ক্ষেত্রে চলে 
শতকরা ৫:৪ ভাগ । এ থেকে এই ইঞ্চিত পাওয়া যায় যে ওয়াই-পাখা মাছির 

জিন শাদা! চোখো' মাছির জিনের চেয়ে অনেক দূরে, হলদে পাখার জিন ঘত- 
দূরে তার চেয়েও বেশী দূরে। ওয়াই-পাথা যদি হলদে-পাখার তুলনায় শাদা 
চোখোর বিপরীত দিকে থাকে, তা হলে আশা করা যায় অদলবদল ক্রিয়ার 

ফলে ব্যতিক্রম লক্ষণযুক্ত মাছির সংখ্যা দাড়াবে শতকরা ৬৯ ভাগ । আবার, 

ওয়াইস্পাখা মাছির জিন যদি হলুদ পাখার লক্ষে একই দিকে থাকে তা! হলে 
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অন্ূলবদলের হার হবে শতকরা ৩৯ ভাগ। পরীক্ষায় পাওয়া গেল শতকরা 

৬*৯__এই হিসাব। অতএব মর্গান ওয়াই পাখাকে ক্রোমোজোমের মানচিত্রে 

শাদা চোখো মাছির নিচে স্থান দিলেন। এই ক্রোমোজোমের মানচিত্র শাদা 

চোখে দৃষ্িগ্রাহ হবার জন্য চট্লিশ হাজার গুণ বড় করে আকা হয়েছিল। এমনি 

পরীক্ষা ও যুক্তি বিচারের সাহায্যে ক্রোমোজোমের মানচিত্রে আরও অসংখা 

একক লক্ষণ বা জিনের অবস্থিতি নির্ণীত হল। 
ড্রসোফিলা মাছির এই জিনের মানচিত্র রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলগুলির পার- 

মাণবিক সংখ্যার সারণীর সঙ্গে তুলনীয়। বার বার এই মানচিত্রের পরিবর্তন 

সাধনের প্রয়োজন হত। হয়ত নতুন পরিব্যক্তি সাধিত মাছি দেখা দিল, 

অদলবদল ক্রিয়ার পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেল নতুন তথ্য, পাওয়া গেল সাময়িক 

ভাবে দুর্বোধ্য এবং আপাত বৈষম্যপূর্ণ ফলাফল-_-এ সবেরই জন্য প্রয়োজন হয় 
ক্রমোজোম নকঝ্সাচিত্রের ঘন ঘন সংস্কার সাধন। এই সব অনিবার্ধ পরিবর্তনের 

জন্য সৃতীত্র সমালোচনার সন্মুধীন হতে হত মর্গানকে । সমালোচনা করতেন 

বিশেষ করে সেই সব জীববিজ্ঞানীরা যারা মর্গানের এই জিন দ্বারা বংশগতি 

সঞ্চালনের উদ্ভট মতবাদের বিরোধিতা করতেন, এর ধ্বংস কামনা করতেন । 

মর্গান এদের বিরোধিতায় বিশেষ বিচলিত হননি, জিন তত্বের যথার্থতায় তিনি 

কখনও বিশ্বাস হারান নি। 

১৯২২ সালের মে মাসে মর্গানের গবেষণাগার থেকে একটি গবেষণামূলক 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটি এই গবেধণাগারের খ্যাতি আরও বাড়িয়ে 

দিল। এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন মর্গানের স্ত্রী লিলিয়ান ভি. মর্গান। আঠারো 

বছর আগে কুমারী লিলিয়ানকে মর্গান বিবাহ করেন। লিলিয়ান তখন ছিলেন 

তার এক ছাত্রী। কিছুদিন ঘরসংসারের কাজে আটক থাকবার পর শ্ত্রমতী 

মর্গান পুনরায় গবেষণার কাজে যোগ দেন এবং স্বতন্ত্র ভাবে গবেষণা চালিয়ে 

পুরুষ লক্ষণাক্রাস্ত একটি স্ত্রী-মাছি আবিষ্কার করেন। এই বিচিত্র মাছিটি কি 

ভাবে সৃষ্টি হল, তা তার কাছে বেশ ছুর্বোধ্য ঠেকল। এটির শরীরের এক পিঠে 

কতকগুলি প্রচ্ছন্ন সেক্স অনুষঙ্গ লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ পরিস্ফুট । এর 

মাথা, বুক, পা, রং চোখ, পাখা ও ব্যালান্সার, পেটের 'মাকার-সএর কোন 

কিছুই পরিণত বয়ক্ক স্বাভাবিক পুরুষ বা স্্রী-মাছির মত নয়। কতকগুলি 

লক্ষণ পুরুষের, কতকগুলি লক্ষণ স্বী-মাছির। শ্রীমতী মর্গান প্রজনন ও মিশ্র 

প্রজননের সাহায্যে হাজার হাজার. এমনি. বিচিত্র উভলিঙ্গ যাঁছি উৎপাদন 
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করলেন, এদের ক্রোমোজোমের নক্সায় বিভিন্ন লক্ষণগুলি পরীক্ষা করলেন, 

ভাবতে লাগলেন, কি ভাবে এই উভ-লিঙ্গের লক্ষণাক্রাস্ত অদ্ভূত মাছিটির টি 

রহশ্তের সন্ধান পাওয়া যায়। 

এ প্রশ্নের একটি তাত্বিক সমাধান শীঘ্রই ধরা দ্িল। পি. ই. ম্যাধক্লাং 

নামে একজন আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক ফড়িং নিয়ে গবেষণা করছিলেন । 

১৯০১ সালে তিনি এই তত্ব প্রচার করেন যে জীবকোষের ক্রোমোজোমে একটি 
ব! ছুটি বিশেষ ধরনের ক্রামৌসোমই জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। এই বিশেষ 

ধরণের ক্রোমোজোমটি এখন একস্ ফর) ক্রোমোজোম নামে পরিচিত। চার 

বছর পর জীববিজ্ঞানীর! প্রমাণ করলেন যে কতকগুলি কীট-পতঙ্গের স্ত্রী-দেহে 
প্রথম অন্থযঙ্গ দলে এক জোড়া! ক্রোমোজোমের দুটিই থাকে একস্ ক্রোমোজোম, 

পুরুষ দেহে থাকে মাত্র একটি একস ক্রোমোজোম ও ওয়াই (5) ক্রোমোজোম 

নামে আর একটি ক্রোমোজোম । মিস গ্টিভেনস্ পরীক্ষা সাহায্যে প্রমাণ করলেন 

যে ডুসোফিল' এমনি ক্রোমোজোম বিন্যাসযুক্ত মাছি। এখন ব্যাপ্ার হল এই 
যে, নিষিক্ত জ্ণ কোষের যেগুলি ছুটি এক্স ক্রোমোজোম লাভ করে সেটি স্ত্রী 

কীট রূপে জন্ম নেয়, যেটি একটি একস ক্রোমোজোম ও একটি ওয়াই 
ক্রোমোজোম পায় সেটি হয় পুরুষ কীট। ক্রোমোজোমের এই বিশ্যাসই স্থির 
কবে কীটটি পুরুষ বা স্ত্রী কোন লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নেবে । এই এক্স ও ওয়াই 

ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত হয় অনুষঙ্গ দল নং ১। আগেই বলা হয়েছে এ দলের 

সব লক্ষণগুলিই একত্রে জীবদেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে । 

নিষিক্ত জ্রণকোষে এক্স বা ওয়াই ক্রোমোজোমের অবস্থিতি, অনুযায়ী 
জীবের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, এই তত্ব জানতে পারার ফলেই মর্গান সেক্স 
অন্ুষঙ্ষিত লক্ষণগুলি ধরতে সক্ষম হলেন। পুং ও স্ত্রী-জনন কোষে এই লিঙ্গ 

স্চক ক্রোমোজোমের পার্থক্য আবিষ্কত হবার পর মানুষের রং না চিনবার 

অক্ষমতা, রাতকানার দোষ, এবং হিমোফিলিয়। প্রভৃতি সেক্স অনুষঙ্গিত 

লক্ষণের কারণ নির্ণয় খুবই সহজ হয়ে দাড়াল । 

শ্রীমতী মর্গান মনে মনে এই যুক্তির অবতারণা করলেন, যদি হম্বীকরণ 
ক্রিয়ায় (68997506101 101518100 ) কোনও স্ত্রী মাছির জনন-কোষের ক্রোমো- 

জোমের ছুটি অংশ পৃথক না৷ হতে পারার দরুন দৈবক্রমে ছুইথওড সামান্য একটু 
যুক্ত হয়ে থাকে, তা হলে তখন জণ কোঁষে ছুটি এক্স ক্রোমোজোমই প্রবেশ 
করে। এতে এমন একটি নিষিক্ত ভ্রণ-কোষ স্থষ্টি হবে, যাতে পুং ও স্ত্রী উভয় 
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জনন-কোষের লিঙ্গ নির্দেশক ক্রোমোজোমগুলিরই দেখা পাওয়া! যাবে। 

বান্তবিকই যদি এমন হয়, তা হলে অন্ধবীক্ষণ যন্ত্রই এর প্রমাণ দেবে । সাবধানে 
তিনি একটি জ্রণ কোষ চিরে ফেললেন। দেখা গেল ছুটি ক্রোমোসোম 

ইংবাজী ঘ্ব অক্ষরের ন্যায় এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তে যুক্ত । কোষটির 
গড়ন থেকে বোঝ] গেল এবিষয়ে তার যুক্তিনির্ভর অনুমানই সত্য । এইস্ত্রী 

পুরুষ উভয় লক্ষণাক্রাস্ত মাছিটির জ্জণ কোষে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লক্ষণ নির্দেশক 

ক্রোমোজোমই ছিল, অতএব এটি উভয় লিঙ্গের লক্ষণই পেয়েছে । এই বিন্ময়- 
কর আবিষ্কারটিই শ্রীমতী মর্গানের শেষ আবিষ্কার নয়। ১৯৫২ সালে বিরাশি 

বছর বয়সে মার] যাবার সময় পর্যস্ত তিনি এই বিষয়ে বহু মূল্যবান তত্ব আবিষ্কার 
করে গেছেন । 

এই নতুন সাক্ষাপ্রমাঁণ বিপুল ভাবে জিন তত্বের সত্যতা সমর্থন করল। 

বিখ্যাত ইংরাজ জীববিজ্ঞানী বেটসন্ তখনও ড্রসোফিলা৷ মাছি সংক্রান্ত এই 
গবেষণা সন্দেহের চোখে দেখতেন । ১৯২২ সালে তিনি মর্গানের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেন। পুর্ণোগ্চমে তখন গবেষণাগারের কাজ এগিয়ে চলেছে । জীব কোষ 

সংক্রান্ত গবেষণা লব্ধ বিবিধ তথ্য তাকে জানানো হল । তিনি মুগ্ধ ও বিম্মিত 

হলেন। এই সব তথ্যপ্রমাণ তার চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ না খেলেও তাকে 
্বীকার করতে হল যে ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত এ গবেষণ। পক্ষপাতছুষ্ট নয়; 

ত্রটিহীন। রোমাঞ্চিত চাঞ্চলো তিনি ইংল্যাণ্ডে তার স্ত্রীর নিকট লিখে 

পাঠালেন, “মুল প্রশ্নে আমি হার না মেনে উপায় দেখছি না। এই ক্রমোজোম- 
গুলি নিশ্চয়ই আমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চরণের সঙ্গে কোন না কোনও 

প্রকারে জড়িত রয়েছে ।” | 
বেটসন জিন তত্ব সমর্থন করছেন, এই সংবাদ প্রকাশিত হবার পর বিশ্বের 

জীব বিজ্ঞানী মহলে গভীর আলোড়ন দেখা দিল। অচিরেই এর ফলাফল 

দেখা গেল। ইউরোপের সব দেশের জীববিজ্ঞানীদের নিকট হতে এই পরি- 
ত্যক্ত ডুনোফিল! মাছির শৃক কীটের কালচার পাঠানোর জন্য অনুরোধ আসতে 
লাগল। শীদ্রই ইংল্যাণ্ড ও জাপানে তরুণ গবেষকদল ড্রসোফিল। নিয়ে গবেষণা 

সুরু করলেন। জার্মানী থেকে তরুণ স্বপ্রজননবিদ্ দল নিউ ইয়র্কে, মর্গানের 
গবেষণাগারে এলেন শিক্ষ। গ্রহণ করতে । শিক্ষান্তে দেশে ফিরে গিক্সে 

গবেষণা শুরু করলেন। সোভিয়েত কশকে প্রচুর ড্রসোফিল! মাছি দেওয়া 

হল। তাদের গবেষকগণ আমেরিকার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে 
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চললেন। সে দেশেও এই ন্প্রজনন বিস্তার গবেষকদের ভ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
লাগল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন মস্কোতে ইনসটিটিউট অব 
জেনেটিকস্-এর নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটিত হল, তখন সোবিয়েত ইউনিয়ন 

ড্রমোফিল। সংক্রান্ত গবেষণাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়ে দ্িতীয় স্থানের 
অধিকারী । | 

ড্রসোফিলা মাছি সংক্রান্ত গবেষণার অকাট্য প্রমাণই মর্গানের জিন তত্বকে 
জীব বিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তনবাদের পর এক বিশিষ্ট মতবাদের মর্যাদা এনে 

দেয়নি। কলাদ্দিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের গবেষণাগারে প্রথম যখন গবেষণার জন্য 

ড্রসোফিলা মাছির ঝাঁক উৎপাদন করা হচ্ছে, সেই সময় বলিনস্ এ এমার্সন 

নেত্রাস্কা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে উদ্চান পালন বিষ্া শিক্ষা দিতেন। তিনি এমন একটি 
উদ্ভিদ বা জীবের সন্ধান করছিলেন, য' ছাত্রদের হাতে দিতে পারলে তার তা 

পরীক্ষা করে আরও ভালভাবে মেগ্ডেলীয় তত্ব শিখতে পারবে । খুঁজতে খুঁজতে 

তার চোখ পড়ল ভূট্রাদানার উপর। খই ভাজবার শাদ] শক্ত ভূট্রাদানা! ও 
সাধারণ মি তূট্া দানার পরাগ সংযোগে ছুটির মিশ্র প্রজননের ব্যবস্থা করলেন। 
যে সংকব ভুট্টা দানা স্থষ্টি হল, তার এক বস্তা তিনি ছাত্রদের দিলেন, তা থেকে 
মেগ্ডেলীয় সমান্থপাতের হার বার করতে । পরীক্ষায় মেগ্ডেলীয় সমান্ূপাঁত 

অনুযায়ী, ছুই বিভিন্ন প্রকারের ভূট্রাদীনার ৩ £ ১ হার পাওয়া গেল নাঃ তিনি 
আশ্চর্য হয়ে এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। শীঘ্রই এর কারণও 
আবিষ্কার করলেন । 

১৯১৪ সালে তিনি কালোদাগ ওয়ালা-পাতা৷ যুক্ত পরিব্যক্তি সাধিত ভুট্টা 

গাছের প্রথম সন্ধান পান। তারপর তিনি কনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন । 

এখানে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

করেন। প্রতি বছর একবার তিনি ও তার ছাত্রগণ গবেষণাকালে লিখিত 

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (নোট ) ও অপ্রকাশিত তথ্য পরম্পরের মধ্য বিনিময়ের জন্তা 

এখানে মিলিত হতেন । এই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দীড়িয়েছিল আমেরিকার ভূট্ 
স্ুগ্রজননবিদ্া সংক্রান্ত গবেষণা তথ্যের বিনিময় কেন্দ্র! অন্তষঙ্গ, অদলবদল 

ক্রিয়া ও ক্রোমোঁজোমের জিন চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে যে সব বিপুল গবেষণ। 
হয়েছে, সেগুলি আলোচনা করতেন তারা । এসব বিষয়ে অগণ্য সমস্যা ছিল, 

একজন গবেষকের পক্ষে তা নিয়ে গবেষণা করা ছুঃসাধ্য। এই সব সমস্যাগুলি 
পৃথক পৃথক গবেষণার জন্য ভাগ ভাগ করে আলাদা করা হত। | 
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ভুষ্টা সম্পা্কত এমারসনের গবেষণা] স্বতত্ত্রভাবে শুরু হয়েছিল । মর্গানের 
গবেষণার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না প্রথমে কিন্তু মর্গানের ডুসোফিলা 
মাছি সংক্রান্ত প্রথম গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর তার এই গবেষণায়; 

নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এমারসন ও তাঁর অনভিজ্ঞ গবেষকদল, তাদের 

গবেষণার কাজে মরগান ও তাঁর সহকর্মীদের কর্ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে 
চললেন। বুঝেছিলেন, ড্সোফিলা মাছির জিনের মানচিত্রের মত তাদের এই 

ভুট্টার জিনের মানচিত্র জিন সংক্রান্ত গবেষণার সহায়ক হবে । “য সময়ে ভুট্টার 

মাত্র একবার ফলন হয়, সেই সময়ের মধ্যে পচা ফলে বসা ড্রসোফিলা মাছির 

ত্রিশ পুরুষ উত্পন্ন হয়ে যায়। এই কারণে নয়, অন্যান্য বহুবিধ কারণেই তাদের 

মর্গান ও তার কমীদের গবেষণা অনুসরণ করতে হত। কিন্তু ভুসোফিলা 

গবেষকদের তুলনায় তাদের একটা মস্ত সুবিধা ছিল। ভুট্টার জনন কোষের 
ক্রমোৌজোমগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে খুব সহজে পরীক্ষা করা যায়, এই কোষগুলির 

গঠন-প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সরল বলে এগুলির চিত্রাঙ্কন সহজতর । ভুট্টার 
(?9% 45৪ ) জনন-কৌষে থাকে দশজৌড়া ক্রোমৌজোম ) তার সবগুলিই 

বিভিন্ন আকৃতির । 

ভুট্টার ক্রোমৌজোমের, জিনের কতকগুলি বিচিত্রা নশানা পাওয়া যায়। 

যেমন কোনও স্ফীতি, কোন সংকুচন, বসায়ন দ্রব্যে রঞ্জিত করা যায় না, 

এমন কোনও অঞ্চল, কোনও উপ-জিন, টাকু-স্থৃতা সন্বদ্ধের মত কোনও 

বিশিষ্ট প্রকৃতি_এমনি সব নিশান! ভুট্টার জিনগুলির মানচিত্র রচনার সাহায্য 
করে। ইতিমধ্যে ছুই শতাধিক পরিব্যক্ত ভুট্টার সন্ধান পাওয়া গেছে। 
রং, পাতা, পরাগধানী, পরাগের বন্ধ্যাত্,। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, 
কার্বোহাইড্রেড (মিশ্র শালিজাতীয় পদার্থ, প্রাণী দেহের গঠনমূলক বস্ত ) 
বিপাক ক্রিয়া, ভ্রণ মুকুল, সিলকস্ (91189 ভুট্রার ফুল) অন্তবীজ সারি 
সংখ্যা, মূল বৃদ্ধি, যৌন বিরুতি প্রভাবিতকারী শতাধিক জিন, ভুট্টার 
ক্রোমোজোমে শুধু মাত্র দশটি অনুষঙ্গ দলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। ভুট্টার (299 
7495৪ ) জিনের মানচিত্র ডুসোফিলার মানচিত্রের পাশে স্থান পাবার যোগ্য । 

মান্নষের স্থপ্রজনন তত্ব অতিশয় জটিল। তবে এই বিদ্যা মাহষের 
সামনে প্রলুন্ধকর সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরে। মর্গান মনে করতেন মানুষের 

জিনের জটিল গঠন-শৈলীর জন্য বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চরণ সংক্রান্ত মেগ্ডেলীয় 
তত্বের প্রয়োগ এখানে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ। তার মত ছিল বংশানুক্রমে প্রাপ্ত 
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মানুষের বহু বৈশিষ্ট্যের বিকাশ । মান্ুষের গুণাগুণের পরিবর্তন ও বহিঃ- 

পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বল! চলে, স্বনিশ্চিত ভাবে মানুষের 

কোনও অনুষঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় না। 

অন্য অনেক জীবের তুলনায় মানুষ দীর্ঘজীবী । মানুষের জনন কোষে 

থাকে আটচল্লিশ, বা সম্ভবত ছেচল্লিশটি ক্রমোসোম। ক্রোমোজোমে ১০১০০০ 

থেকে ১০০১০০০ বিভিন্ন ধরণের জিন থাকে । রোমাঞ্চকর উপন্যাসে ও সন্দেহ- 

জনক কল্পনাবিলাস ছাড়া মানুষের স্ুপ্রজনন তত্বের সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য 

কোন গবেষণা হয়নি । এর একটা বড় কারণ হ'ল মানুষকে গবেষণাগারে 

গিনিপিগ বা পচা ফলে বসা ছোট ছোট মাছির মত ব্যবহার করার প্রচণ্ড 

অন্থুবিধা রয়েছে । স্ুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে মানুষের কোন গোঠীর শোধন ও 

উন্নয়নের সম্ভাবন। সম্বন্ধে ভূরি ভূরি বাজে কথা লেখা হয়েছে। এত বাজে 
কথ! আর কোন শাখায়ই লেখা হয়নি । 

১৯২৬ সালে মর্গানের গবেষণাগারের একজন প্রবীন কর্মী বালিনে 
অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক স্থপ্রজনন বিদ্যা কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রোতাদের 

সামনে একটি চমকপ্রদ ঘোষণা করলেন। মানুষের পক্ষে জীবজগতের 

অভিব্যক্তি স্থ্টিমূলক পথে পরিচালিত করার এবং নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা 

নাটকীয় ভাবে দেখা দিল এই ঘোষণায় । পচা ফলে বসা ড্রসোফিলা মাছি 
নিয়ে গবেষণ। চালিয়েই এই গবেষক এই ঘোষণা করেন। কয়েক বছর ধরে 

ড্রমোফিলা মাছির লিঙ্গ নির্দেশকারী ক্রেমোজোম সম্বন্ধে হারমান জোসেফ 

মূলার ষে দীর্ঘকালীন পরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়েছিলেন, এই আস্তর্জাতিক 

সম্মেলনে তিনি তারই ফলাফল ঘোষণা করেন। 

জীবজগতে বিবর্তন ঘটে মানুষের আবির্ভাব হতে লেগেছে শতাধিক 

কোটি বখসর।| বিব্তনবাদীরা এমনি কথাই বলে থাকেন। মুলার ভেবে 

দেখলেন, কোন প্রণালীতে বংশগত বৈশিষ্ট্য পুরুষাণুক্রমে সঞ্চারিত হয় ত। 

নির্ধারণ করতে পারলে বিবর্তনের এই দীর্ঘ সময় হয়ত অনেকট1 কমিয়ে আন 

সম্ভব হতে পারে। ১৯১৪ সালে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে 

তিনি প্রথমে স্বতোবুত্ত পরিব্যক্তির শ্বাভাবিক হার নির্ণয়ের জন্য গবেষণ। 
শুরু করেন। তারপর তিনি ড্রসোফিলা মাছির নিষিক্ত ভ্রণ কোষে তাপ 

ও নব উদ্ভাবিত রঞ্জন রশ্মি নিক্ষেপ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তির হার 
বুদ্ধির চেষ্টা করলেন । 



টমাস হাণ্ট মরগান, ২৯৯ 

নিভৃত নির্জনে সংসারত্যাগী সন্্যাপীর মত এই গবেষণা নিয়ে দীর্ঘ আট 

বছর কাটিয়েছিলেন মূলার। শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগৃহীত ভূরি পরিমাণ তথ্যাদি 
পরীক্ষা করে ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পরই তিনি সম্মেলনে তার 

যুগান্তরকারী ঘোষণা করেন। ড্সোফিল। মাছির ক্রমোজোমের জিনগুলির 
বিন্তাস তিনি নড়িয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতিজ বিন্যাস ভেঙ্গে দিয়ে পুনবিন্স্ত 

করেছেন এগুলি । পরিব্যক্তির হার তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন দেঁড়শে। গুণ। 

কৃত্রিম উপায়ে তিনি বিবর্তন প্রণালী তরান্বিত করেছেন। তিনি সত্য সত্যই 
কৃত্রিম ভাবে প্রজাতির রূপাস্তর সাধনে সফল হয়েছেন। ড্রসোফিলা মাছির 
উপর সাধারণ রঞ্জন রশ্মিপাত করে তিনি নতুন প্রজাতি সষ্টি করতে সক্ষম 

হয়েছেন। একস্রে টিউবের বিকিরণের সাহায্যে মুলার পরম পবিত্র লিঙ্গ 

নির্দেশক একস্ ওয়াই ক্রোমোজোমের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন, 
'খোদগারী করেছেন খোদার উপর। নিয়ন্ত্রণ সাধ্য এই কৃত্রিম পরিব্যক্তি 

দেখিয়ে দিল যে মানুষকে বিবর্তনের জন্য আর প্রকৃতির মন্থর গতির উপর 

নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। 

মূলারের প্রদশিত পথে আরও অনেকে গবেষণা শুরু করলেন। বিপুল 

সম্ভাবনাময় এক সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র খুলে গেল এতে। পুরুষ, কুমারী এবং 

গর্ভবতী স্ত্রী ডরসোফিল! মাছির উপর এই নতুন রঞ্জন রশ্মিপাত করে ফলাফল 

পরীক্ষা করা হ'ল। একজন রুশ গবেষক ড্রসোফিলা মাছির জননশকোষে 

রঞ্জন রশ্মি পাত করে প্রথম পুরুষেই পরিব্যক্তি ঘটালেন। তারপর তিনি 

এই পরিব্যক্তি সাধিত বাচ্ছাখুলির উপর পুনরায় রঞ্জন রশ্মি পাত করে 

পরিব্যক্তিগত পরিবর্তন ধার! পাল্টে দিলেন। তাতে তৃতীয় পুরুষের 

মাছিগুলি স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থা নিয়ে জন্ম নিল। পরিব্যক্তি ধারা 

উল্টো দিকেও চালন| কর। যায়-_-এতে তার ইঙ্গিত পাঁওয়। গেল। জেনারেল 

ইলেকট্রিক কোম্পানির গবেষক কর্মীরা শরবতী লেবুর বীজের উপর রঞ্জন 
রশ্মি পাত করলেন। এই বীজ থেকে যে শরবতী লেবু গাছ জন্ম নিল তাতে 
ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ফুল ধরল। সাধারণতঃ শরবতী লেবু গাছে ফুল ধরতে 

লাগে ছয় বছর সময়। অন্য একদল বিজ্ঞানী টমেটো গাছের মুকুলে রেডিয়াম 
রশ্মি ও রঞ্চন রাশ্মি পাত করে নতুন এক ধরনের টমেটো! উৎপাদন করলেন । 

এ গুলির সঙ্গে অন্যান্য জাতের টমেটোর মিশ্র জনন চলে না। এগুলি এবং 

পরবর্তী কালে এ ধরনের আরও পরীক্ষা উন্নততর ধরনের জীবের উপর 



৩০০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

পরীক্ষার সুত্রপাত করবে। এই ধারায় গবেষণার ভবিষ্যৎ কি সে সম্বন্ধে 
কোনও কিছু বলা অবশ্য শক্ত । কারণ এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কি 

রূপ নেবে তা কিছুই বল! চলে ন!। 

১৯০৯ সালে ষে শুভ মুহুর্তে মর্গান বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালনের সমস্থা' 
নিয়ে গবেষণ' শুরু করেছিলেন, তারপর থেকে পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। 

এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই নতুন, 
স্থপ্রজনন বিদ্যা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বনু শাখায় প্রযুক্ত হয়েছে। 

সভ্যজগতের গবেষণাগার সমূহে স্ুপ্রজননবিদগণ জিন তত্বের সত্যতা 
ঘোষণা করেছেন। জিন একটি স্থনি্দিষ্ট চুড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত স্তা। 
পরমাণুর মতই এর . অস্তিত্ব নিভূলি ভাবে প্রমাণিত হয়েছে । অস্পষ্ট 
ক্রোমোজোমের স্যত্রে গাথা পু'তির মালা এই জিনগুলি। এরাই সমস্ত জীবের 

ভাশা নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষেরও। এক অদৃশ্য বিধাতা কি আমাদের ভাগ্যজাল 

বুনে চলেছেন? যদি তাই বুনে চলেন তা হলে তাঁর সে বুস্থনি চলছে জিনের 
পুঁতিভরা ক্রোমোজোমের স্থতে। দিয়ে । 

১৯২৫ সালে স্টাটভ্যাণ্ট প্রথম প্রদর্শন করেন যে, জিনগুলির বৈশিষ্ট্য 

বিধায়ক ক্ষমতা আশেপাশের অন্যান্ত জিনগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। 

প্রতি জিনই একটি স্বতন্ত্র একক । সাধারণ ভাবে এগুলি পরিবর্তিত বা 

স্থানচাত হলে জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের হেরফের ঘটে, তা হলেও এক অর্থে 

জীবের প্রতি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণই যে জিনগুলির সমষ্টিগত প্রভাবের ফলাফল, 
এ কথাও সত্য। ব্রিজেস এই জৈনিক সাম্যের ( 0929610 8£18709 ) 

ব্যাপারটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তার সিদ্ধান্ত হল 

এই যে, পরিণত জীবদেহের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সমগ্র ক্রোমোজোম গুলির 

সকল জিনগুলির যুক্ত ক্রিয়ার ফলাফল। ঠিক কি ভাবে এই জিনগুলি 
একত্র কাজ করে তা৷ বোঝা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে এই জিনগুলিই 

হ'ল সকল সক্রিয় গুণাগুণের বিকিরণ কেন্দ্র। 

১৯২৮ সালে অধ্যাপক মর্গান ক্যালিফোন্লিয়া ইনস্টিটিউট অক 

টেকনোলজির নব-প্রতিষ্ঠিত জীববিজ্ঞান শাখার চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ 

করলেন । স্টার্টভ্যান, কেলভিন ব্রিজেস ও জ্যাক শুলটুৎস তাঁর অধীনে 

গবেষক রূপে নিযুক্ত হলেন। ড্ুসোফিলা| মাছি নিয়ে গবেষণা পুরোদমে 

চলতে লাগল । 



টমাস হাণ্ট মর্গান ৩০১ 

১৯৩৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর টেক্সাস বিশ্ববিদ্ভালয়ের থিয়োফিলাস 

এম. পেস্টার, “এ নিউ মেথড ফর দ্দি স্টাডি অব ক্রোমোজোম রিএবেঞ্ুমেপ্টস 
আও দি প্রটিং অব ক্রমোজোম ম্যাঁপস্ (4 25 119০ 10৫ 65 ৪৮৪০ ০: 

01010177090109 1899090910091069 8100. 609 00106610801 07010200907 

1150৪ ) নামে ক্রমোজোমের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ 

প্রকাশ করেন। এর আগে ক্রোমোঁজোমের গঠন শৈলী ছিল নিতান্তই 
অনুমানের বিষয়। এই প্রতিভাদীপ্ত গবেষণাকে মর্গান স্বপ্রজননবিদ্যার 

এক চিরকালীন সম্পদ বলে আখ্যা দিয়ে দিলেন। এর আগে ডুসোফিলা 
মাছি সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণাই চলত এর ভ্বণকোষের ক্রোযোজোম নিয়ে । 

কতকগুলি ছিপক্ষ পতঙ্গের স্বৃহৎ লালাগ্রন্থি ক্রমোজোমের গঠনশৈলী যে 

ডোরাকাট! দাগ সমন্বিত, কিছুদিন থেকে তা অবশ্তট জান! গিয়েছিল। আর 

পরিণত ড্রসোফিলা শূকের লালাগ্রন্থি কোষের ক্রমোজোম যে তার জ্রণকোষের 

ক্রমোজোম অপেক্ষা সত্তর গুণ বৃহৎ তাঁও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল। 

পেস্টার এই বৃহৎ ক্রমোজোমগুলির বিস্তৃত গঠন শৈলী আরও প্রকটিত 
করবার জন্য এগুলি এসিটোকারমাইন রঙে (অগ্তরান্তক লাল রঙে) রঞ্জিত করবার 

এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। এই কৌশলের সাহায্যে তিনি স্থবুহৎ 

ক্রোমোজোমগুলিতে প্রায় এক হাজার বৃত্তাকার রেখার সন্ধান পেলেন । এই 
বুস্তীকার বেখাগুলির অন্ুক্রমের সঙ্গে তিনি ব্রিজেস রচিত মানচিত্রের 

জিনের অন্তন্রমের নিকট সাদৃশ্য প্রদর্শন করলেন। পেস্টার ক্রমোজোমের 

গবেয়ণায় এই নৃতন ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের স্ুত্রপাত করবার পর ব্রিজেস 

ও পেস্টারের পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধনের জন্য এবং ক্রোমোজের আরও 

পূর্ণতির ও বিস্তৃততর রূপ নির্ধারণের জন্য পেস্টারের প্রদশিত পথে গবেষণা 
শুর করলেন। 

ক্রোমোজোমের মানচিত্রের ত্রুটি ও দ্বিত্ব পরীক্ষা করে, এর সংস্কার সাধনের 
জন্য ব্রিজেস বৃহৎ লালাগ্রন্থি নিয়ে গবেষণ! চালাতে লাগলেন। কাজটি 

ক্রমেই কঠিন ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল, পরীক্ষার ফলাফল জমে উঠছিল 
পর্বতপ্রমাণ। ১৯৩৬ সালে পুত্র ফিলিপ এম, ব্রিজেস, পিতার গবেষণ। কার্ষে 

সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ছু বছর পর কেলভিন ব্রিজেস, তার 

€রিভাইজড. ম্যাপ অব দি শ্যালিভারি গ্লাণড একস্ ক্রোমোজোম, (13951590 19) 

0: 3917%%15 91800 3 0107020090299 ) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন । 
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কিন্ত প্রতিভাবান, সরল, সাদাসিধা প্রকৃতির কেলভিন ব্রিজেস তার গবেষণা 

শেষ করে যেতে পারেননি । এই গবেষণা কাজে তিনি এত অতিরিক্ত 

পরিশ্রম করেছিলেন যে, ১৯৩৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, উনপঞ্চাশ বছর 

বয়সে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি লস এগ্ডজেলস্ শহরে মারা যান । 

মানুষের পক্ষে প্রকৃতির চুড়ান্ত রহস্তঃ ব্যাখ্যার প্রয়াস যে নিছক 

কল্পনাবিলাস, মরগান এ কথ! বলতে দ্বিধা]! করতেন না। জটিল যন্ত্রপাতি নয়, 

দুখানি নিপুণ হাত, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিস্তৃত গভীর জ্ঞানসম্পন্ন কল্পনা 
প্রবণ মন, বৃহত্তর সমস্যা সমাধানক্ষম বিষয় নিয়ে একনিষ্ঠ অধ্যাবসায়ে 

গবেষণা চালিয়ে ষাবার ক্ষমতা--এরই সাহায্যে তিনি হষ্টিলীলার অন্যতম 

রহস্য ( বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চলন প্রণালী ) সমাধানের খুব কাছাকাছি এসে 

পড়েছিলেন । জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মরগানের এই অবদান স্থষ্টি লীলার 

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রহস্তের সমাধান সম্ভাবনা খুব নিকটে এগিয়ে এনেছে। 

মরগানের জিন তত্ব ডারউইনের বিবর্তনবাদ ম্পষ্টতর করে তোলে । 

বিবর্তনবাদের পরিপূরক স্বরূপ কাজ করল তার এই তত্ব। জীব জগতে 

বিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডারউইন জোর দিয়েছিলেন 

পরিবেশ পরিবর্তন-জাত ঈষৎ প্রকারণগ্তলির (মূল প্রজাতি থেকে সামান্য 
একটু পার্থকাযুক্ত প্রাণী) উপর, এই প্রকারণগুলি বংশাহ্ুক্রমে জীবদেহে 

সঞ্চারিত হয় এবং প্রাণের উৎপত্তির আদিকাল থেকে প্ররুতি রাজ্যে 

পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে সন্তারক্ষার যে নাটকীয় লীলা চলে এসেছে 
জীবজগতে, সেই সময় ধীরে ধীরে এগুলির আকার-প্রকারভেদ ঘটে । এই 

সময় জীবদেহের ক্ষতিকর পরিবর্তনগ্তলি বিলুগ্ধ হয়ে যায়, জীবের উদ্বর্তনের 
সহায়ক পবিবর্তনগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে । ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন 

অপ্রতিরোধ্য যুক্তি। নির্মম নিষ্টুর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে 
জীবজগতের বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে--জীব জগৎ হতে অধুনালুঞ্চ 

বহু প্রাণীর অন্তর্ধানের এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলেও প্রাকৃতিক 
নির্বাচন যে জীবজগতের বিবর্তনের অন্তরালবর্তী স্থজনী শক্তি নয়, এ কথা আজ 

আমরা স্বীকার করি। জীব জগতে বিবর্তন সংঘটনে, পরিব্যক্তির যে আংশিক 
সুষ্িধর্মী ভূমিক] রয়েছে মর্গান তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। 
তাই এখন আর আমর! বিবর্তন সংঘটনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ও জীব- 

জগতের সত্ব! রক্ষার সংগ্রামের কথা আগের মত জোর দিয়ে বলি না। 



টমাঁস হাণ্ট মর্গান »১০৩, 

জীববিজ্ঞান সম্পফিত নতুন নতুন বিপুল সংখ্যক তথোর নিয়ত পরিবর্তন 
ঘটছে এখনও । এখন এই সিদ্ধান্ত করা খুবই সঙ্গত হবে যে, পরিবান্তি 
স্ষ্ট উপাদানের উপর কোন এক ধরনের নির্বাচিত পদ্ধতির ক্রিয়াপ্রক্রিয়! 

থেকেই উত্তরোত্তর জটিল দেহী বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাতি স্থষ্টি হয়েছে । বিবর্তনের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যে কোন মতবাদেরই ভিত্তি হতে হবে বংশগত বৈশিষ্ট্য, 

সঞ্চরণের প্রণালী, জিন তত্বের দ্বার! মর্গান যার ব্যাখ্যার চেষ্টা করে গেছেন। 

যাহোক মর্গান বিশ্বাস করতেন যে, পরীক্ষাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 

ভিত্তিতেই আমরা পরিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করতে পারি। এমনি পরীক্ষা ভিত্তিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী গ্রহণ করার ফলেই বসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট 

উন্নতি ঘটেছে । বিখ্যাত ইংবাজ বিজ্ঞানী ল্যান্মিলট হগবেন বলেছিলেন, 
“এখন থেকে ছুশো! বছর পর যখন বিবর্তনবাদ সম্পক্ষিত ইতিবৃত্ত লিখিত হবে, 
তখন হয়ত দেখা যাবে যে দে ইতিহাসের পাতায় চার্লস্ ডারউইনের 

নামের চেয়ে টমাস হাণ্ট মর্গানের নাম অনেক বেশীবার উল্লেখ কর! হয়েছে ॥ 

নতুন স্ুপ্রজনন বিদ্যা ইতিমধ্যেই উন্নত শ্রেণীর গৃহপালিত পশুপক্ষী 

উৎপাদনে কার্ধকরী সাহায্য প্রদানে সক্ষম হয়েছে। নতুন স্থ্প্রজনন বিদ্যার 

সাহায্য নিয়েই উৎকষ্টতর মাংস প্রদানকারী গবাদি পণ্ড, বেশী দুধ দেওয়া 

গাভী ও পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশী ভিম দেওয়া মুরগী উৎপাদন করা সম্ভব 
হয়েছে। উন্নততর তরুলতা ও শহ্য উত্পাদনের ক্ষেত্রেও এই নৃতন বিদ্যা 

লুথার বারব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পুরাতন পদ্ধতিকে আরও নিভু 
ও সহজনিয়ন্ত্রণসাধ্য ভিত্তিতে স্থাপিত করল । এই বিদ্যার সাহাষ্য নিয়ে 

জর্জ এইচ. শুল এক সংকর ভুন্টা উত্পাদন করলেন। এ থেকে দেশের সর্বত্র 
বৃহৎ আকারে নতুন নতুন শ্রেণীর সংকর ভুট্টা উৎপাদনের পরীক্ষা কার্য 

সুরু হয়ে গেল। এমনিভাবে উন্নততর শস্তকণ! উৎপাদন ও শশ্ের ফলন 

বৃদ্ধি সম্ভব হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন ফসলের মোট মুল্য কোটি কোটি ডলার 

বৃদ্ধি পেল। ছাতাপড়া রোগ রোধকারী, অতি গুরুত্বপূর্ণ গম গাছ, শৈত্য 

সহনক্ষম এমন কি পঙ্গপালের উপত্রব্যের হাত হতে আত্মরক্ষা-সক্ষম গম 
চারা, সিগাবেট নির্মাতাদের জন্য বিশেষভাবে উত্পাদিত নতুন ধরনের 
তামাকপাতা, মৃদু গন্ধবিমুক্ত বাধা কপি-_ এমনি অন্তান্ত অনেক মূল্যবান 

শস্ত সর্বপ্রথম এই নতুন সপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে উৎপন্ন হল। 
জিন তত্ব আরও একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যা সমাধানের 



৩০৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

ইঙ্ছিত দিয়েছে । এগুলি হল জড়বুদ্ধি, দুর্বলচিত্ত ও কয়েকটি শ্রেণীর মানসিক 
বিকৃতির সমস্তা ৷ মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতি জাতীয় ব্যাধির ক্ষীণতয সন্দেহ 

দেখ! দিলে, বিবাহের পূর্বে প্রায়ই এগুলি বংশাচক্রম কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা 

করতে অনছ্রোধ জানান হয়। নতুন স্থপ্রজনন বিদ্ভার সাহাযো এমনি 

অনুসন্ধান কার্ধ চালান এখন সম্ভব হয়েছে। শিশুর পিতৃত্ব নিয়ে যেখানে 

সন্দেহ দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে এখন আইনজীবীগণ বিভিন্ন রক্তদলের (ব্লাড 

গপের) বংশাহুক্রম-ধর্সিতা সম্পকিত জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে থাকেন। 

ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি যে মানুষের চোখের রং চুলের বং, 
ব্লাড গপিং, ধবল, হাতে পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল জন্মানো-_-এসব তত্ব মেগ্ডেলীয় 
তত্ব অনুযায়ী দেখা দিয়ে থাকে । পঙ্ত প্রাণী ও উত্তিদের বংশগত লক্ষণ 

সম্বন্ধে আমরা এখন অনেক বেশী জানি। প্রঞ্কৃতি সমস্ত জীবর্দেহেই একই 
কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন, এই জ্ঞানের ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান 

ক্যানসার, যক্ষা এবং বন্ুমূত্র প্রভৃতি. গুরুতর এবং সম্ভবত বংশগত ব্যাধি 

নিমুল করবার চেষ্টা করছেন 

১৯৩৩ সালে মরগান শারীরবৃত্ত ও ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
পান। এই পুরস্কার প্রাপ্চিতে শারীরবৃত্তে বংশগতি সম্পর্কিত তার আধুনিক 

মতবাদের যে গুরুত্ব রয়েছে তা স্বীকৃত হুল, তার প্রবতিত নৃতন স্থপ্রজনন 
বিদ্যা ভেষজ বিজ্ঞানে ভবিষ্যতে যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে তা মেনে 

নেওয়া হল। পাসাডেনাতে যখন তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর 

এসে পৌছাল, গবেষণাগারের সমুদয় কর্মী সে সংবাদে পরমোললসিত হয়ে 
উঠলেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে মরগান সেই বছরই শীতকালে 

স্থইডেনে গেলেন না। পরের বছর বসন্তকাল পর্বস্ত যাত্রা স্থগিত রাখলেন। 
তখন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মর্গান ও কন্তা তার সঙ্গে যান। 

সেই বছর বসন্তকালে স্টকহলমে বিজ্ঞানী, কুটনীতিবিদ ও বিশিষ্ট 

নাগরিকদের এক সভায় নোবেল পুরস্কার গ্রহণ কালে মর্গান “দি বিলেশান 
অব জেনেটিকস্ টু ফিজিওলজি অআ্যাণ্ড মেডিসিন (9 8618610, ০৫ 

39296198 &০ 70175880195 &09. 109010109) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সমবেত 

শ্রোতাদের বললেন, “স্থগ্রজনন বিদ্যা ভেষজ বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 

যে অবদান রেখেছে তা হল বুদ্ধিগত। মান্ষের বংশগতি সঞ্চারণের সমগ্র 

ব্যাপারটাই এমন অস্পষ্ট, পৌরাণিক কাহিনী ও কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন 
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ধযে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সন্মত জ্ঞানের ভিত্তি রচনা করাই এক প্রথম শ্রেণীর 
কতিত্ব। তিনি ভবিষ্যৎ্বাণী করেন, “অন্ুষঙ্গের ব্যাপারটি একদিন মানুষের 

রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হবে। মানুষের দেহ লক্ষণ হটটিতে অনুষঙ্গের প্রভাবের 
কোনও প্রমাণ পাওয়! যায়নি সত্য, কিন্তু এক সময় যে শত শত অনুষঙ্গ 

আবিষ্কৃত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কতকগুলি যে মানুষের দৃশ্য 
ও অদৃশ্ঠ দেহ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য একত্র সংবদ্ধ করবে, এমন অনুমান করা৷ চলে ।” 

১৯৪১ সালে জুন মাসে, মর্গান পঁচাত্তর বছর বয়সে ক্যালিফোনিয়৷ 

ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির জীববিজ্ঞান বিভাগের সবময় কর্তার পদ 
হতে অবসর গ্রহণ করলেন। গবেষণার কাজ কিন্তু তিনি পরিত্যাগ 

করলেন না। “ইনষ্টিটিউটে বসবাসকারী অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপকের” একটি 

নতুন পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি গবেষণার কাজ যথারীতি চালাতে লাগলেন। 
তিনি বললেন, অফিস পরিচালন] সংক্রান্ত কাঁজকর্মের দায় থেকে মুক্ত হয়ে 

এবার “তিনি কিছু কাজ করে উঠতে পারবেন” ম্যাসাচুসেটস্-এর উডস্ 
হোলে ১৯০৩ সালে একটি সমস্যা সমাধানে তিনি প্রথম তৎপর হন। এবার 

সেই সমস্যাটির সমাধান বার করাই তার নিত্য কর্ম ধারার অস্তভূর্ত হ'ল। 
এ প্রশ্নটি প্রত্যক্ষভাবে ড্রসোফিলা মাছির স্থপ্রজনন বিদ্যার সঙ্গে জড়িত 

'নয়। এটি মিশ্র ও স্ব-প্রজননের সমস্যা, এবং জৈনিক বিন্তাসের (9672660 
19859৪9010৮ ) ধরন যা বাক্তিগত বৈসাদৃশ্ঠ স্টি করে। উভলিঙ্গ সাধারণ 

'সামুত্রিক স্কোয়ার্ট কেন নিজের শুক্রাণু সিঞ্চনের দ্বারা কখনও আপন 

'গর্ভোৎ্পাদন করে নামর্গান তার কারণ অনুসন্ধান করছিলেন। এই 

উভলিঙ্গ সামুদ্রিক প্রাণীগুলির শুক্রাণু অন্ত স্বজাতির গর্ভোৎ্পাদন করত। 
মৃছু আসিডে সিঞ্চন করে এবং অন্ত কতকগুলি সহজ প্রক্রিয়ায় মর্গান একটি 
'ক্কোয়ার্টের নিজ শুক্রাণু দ্বারা তার গরভসঞ্চার করালেন। যে বাচ্চাটি এবার 
প্রস্থত হল, সেটি বয়ংপ্রাঞ্ হলে পরীক্ষার জন্য এমনিভাবে স্বনিষেক প্রক্রিয়ায়, 

একই জনকের শুক্রাণু দ্বারা পর পর বংশবৃদ্ধি ঘটানো। হতে লাগল। 

হাঁজার হাজার পরীক্ষা চালানোর পর মর্গান স্বীকার করলেন তিনি 
মিশ্র ও স্বপ্রজননের সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হননি, শুধু পৌছেছেন 
“একটা মনের অবস্থায়, কোন সমাধান নয়।” গবেষণার কাজ কিন্ত 

চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্ন । শেষে ১৯৪৫ সালে শেষের দিকে আশি বছর 

'বমসে স্ুপ্রজনন বিস্তার এই প্রধানতম বিজ্ঞানী নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন । 



॥১৬॥ 

হাঁল্রলাঁ্ ম্যাক্চতীন্ন হভ্ডাম্সল 

(১৮৮২- ) 

হর্মোন ও পুষ্টি-বিষয়ক গবেষণায় আমেরিকার অবদান 

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একমাত্র স্থপ্রজনন বিগ্ভার ক্ষেত্রেই শুধু আমেরিকার 
বিজ্ঞানীরা অগ্রগতির নতৃন পথ প্রশস্ত করে দেননি, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা 

এনডকরিনোলেজি ( অন্তঃনিঃস্রাবী গ্রন্থি রস ক্ষরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান) নামক 

বিজ্ঞানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখাটির উন্নতি সাধনেও অতি উল্লেখযোগ্য 

ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞানের এই শীখাটির উপজীব্য বিষয় হল অনাল 
গ্রন্থির অস্তঃক্ষরণ। এক সময় আমেরিকার ছাত্ররা জীবাণুবিষ্া শিক্ষার জন্য 

ইউরোপে যেত। পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে থাইরয়েড ( গলগ্রস্থি ), 
পিটুইটারি, বুক্ক, অগ্ন্যাশয়। প্যারা থাইরয়েড ( উপগল গ্রন্থি ), অণ্ীশয়, 

শুক্রাশয় সংক্রান্ত কতকগুলি অনাল গ্রন্থির ক্রিয়] সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য 

ছাত্রদল আসতে লাগল আমাদের দেশে । এই অনাল গ্রস্থিগুলি দেহের রক্ত 

প্রবাহে সরাসরি ভাবে শরীরের প্রয়োজনীয় বহু রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ 
করে। 

কিছুকাল ধরে বিজ্ঞানীর! পুনরায় ধীরে ধীরে থিয়োফেলটাস প্যারাসেলাসের 

মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। খুষ্টধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুখাবের মত ভেষজ 
বিজ্ঞানের সংস্কারক এই মহান বিজ্ঞানী বলতেন, “মান্থুষের দেহটি একটি বিরাট 
ও জটিল রাসায়নিক কারখানা । মানুষের এই দেহের মধ্যে রয়েছে এক অধৃশ্ঠ 
ডাক্তারখান। ও চিকিৎসা । এই অদৃশ্য চিকিৎসক দেহের প্রয়োজন মত শ্ধধ 

তৈরি করে, উধধের বিধান দেয়, কম্পাউগ্ডারী কবে, ওঁষধ প্রয়োগ করে।” 
রসায়ন বিজ্ঞান কিভাবে ভেষজ বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হতে পারে তিনি তারও ইঙ্গিত 
দেন। বিজ্ঞানীর] পুনরায় অনুধাবন করতে শুরু করলেন যে দেহ যন্ত্রের বিভিন্ন 
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কোষ ও গ্রন্থি নিংস্থত রসকলা ও অঙ্গের ভৌত ও রাসায়নিক ক্রিয়! নির্ধারণ 

করতে পারলে এগুলির কার্য প্রণালী জানা সহজতর হবে । 

জন জ্যাকব আবেলই সর্বপ্রথম হর্মোন (উত্তেজক রস) থেকে প্রাপ্ত 

কেলাঁস বিশুদ্ধ বা প্রায় বিশুদ্ধ আকারে নিষ্কাশন করেন। ১৮৯৭ সালের 

মে মাসে জনস হপকিনস্ বিশ্ববিদ্ভালয়ে মেষেব আডিনালের € কটিগ্রন্থি ) 

কেন্দ্র শীস ত্বকে এপেনেফ্রিনের একটি মনোবেঞ্রিল উদ্ভুত সক্রিয় সালফেট 

নিষ্কাশন কালে এই হর্ষোনজাত কেলাসটি পাওয়া] গিয়েছিল। এমনি কেলাস 

নিষ্ধীশন ভেষজ বিজ্ঞানে একটি কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা । নিউ জাজির ক্লিফটনের 

জৌকিচি টাঁকামিন নামে একজন জাপাঁনী রসায়নবিদ এর কিছুকাল পরই 
এই হর্মোনটির বিশুদ্ধ কেলাস উৎপাদন করেন এবং আড্রিনালিন নামে সেটি 

বাজারে বিক্রয় করতে শুক করেন। পাঁচ বছর পর এটি কৃত্রিম উপায়ে 

তৈরী করা হতে লাগল । "আড্ভিনালিন, একটি মৃত সঞ্জীবনী তুলা । 
আকনম্মিক শারীরিক বা মানসিক আঘাত বা উত্তেজনায় মবণাপন্ন রোগীর 

জ্দপিগ্ডের ক্রিয়া! যখন রুদ্ধ হয়ে আপার উপক্রম করে তখন সেই জীবন মরণ 

সন্ধিক্ষনে এই গধধটি প্রয়োগ করে রোগীর ছুবল হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া চালু রাখা 
যায় । রক্তবাহ সঙ্কৃচিত করে এই ওুঁষধটি স্থানিক বক্ত মোক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে। 
প্রবল রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করে, এবং হাপানির আকনম্মিক প্রবল টান রোধ করে। 

আবেল যখন আড্বিনাল সম্পকিত গবেষণায় ব্যস্ত তখন দেহের আভ্যন্তরীণ 

আরও এক ধরনের রসক্ষরণ গ্রন্থির আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হল। কোন 

প্রণালী অনুসরণ করে অগ্ন্যাশয় হতে অগ্ম্যাশয় রস নিগত হয়ে পাকম্থলীতে 

পতিত হয়ে খাছ বস্তর পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে শারীরবৃত্তবিদগণ বহুদিন 

ধরে সে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছিলেন । সেই চেষ্টা থেকেই এই রসক্ষরণের 

ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়। ১৯০২ সালে লগুন বিশ্ববিগ্ভালয়ের আর্ণস্ট এইচ 
স্টাপ্সিং ও উইলিয়াম বেলিস কুকুরের উপর পরীক্ষা চাপিয়ে দেখলেন যে এই 

রসক্ষরণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ হল একটি রাসায়নিক প্রতিবতী। ক্ষুত্রান্ত্রে 

মুখের চারপাশে পষ্টির মত যে কোষগুলি রয়েছে সেগুলি সেকবেটিন নামে এক 
ধরনের রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে। এই রাসায়নিক পদার্থ কোনও 

প্রকার নলের সাহায্য না নিয়েই দেহের রক্ত প্রবাহের মাঝে মেশে । বক্ত 

প্রবাহ এই রাসায়নিক পদীর্থ অগ্র্যাশয়ে বহন করে নিয়ে যায়। সেখানে 

বক্তবাহিত সেক্রেটিন অগ্যাশয়ে প্রদাহ স্ষ্টি করে খান্ঠনাপীতে অগ্র্যাশয় বস 
১ 



৩০৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

প্রেরণে সাহায্য করে। এই হর্ষোনটি আড্ভিনালিনের মতই অতিশয় প্রয়োজনীয় 

রাসায়নিক যৌগিকের সমশ্রেণীর | 

১৯১৪ সালের খুষ্টজন্মের দিনে এডওয়ার্ড সি কেগ্ডেল নামে একজন 

আমেরিকান বিজ্ঞানী থাইরোৌকমিন নামে নতুন একটি হর্মোন আবিষ্কারের কথা৷ 

ঘোষণা করলেন। এই কেলাসটির অতি সামান্য এক কণিকা মাত্র এক 

কালীন মন্তস্ক্দেহে দেখতে পাওয়া যায় অথচ এই হর্মোনটির উপরই মানুষের 

জীবন মরণ স্বাভাবিক মনোবুত্তি জড়ত্ব নির্ভর করে । ১-৫০ সালে অস্রিয়ার 

সালসবুর্গে বহু সংখাক হাবাগোঁব! বিরুতাঙ্ষ ক্রেটিনকে (০:৪৮) পরীক্ষা করে 
বোঝা গিয়েছিল এই হতভাগ্য মাঞ্ষ গুলির এই শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়েছে 

সম্ভবতঃ এদের থাইরয়েড (গলগ্রস্থি) গ্রন্থি অতিমাত্রায় রোগাক্রান্ত হবার জন্যই, 

কিংবা হয়ত আদপেই এদের দেহে কোনও থাইরয়েড গ্রন্থি নেই। এই 

ক্রেটিনরা সাধারণতঃ হয়ে থাকে বিকৃতদেহী, কিমভূতকিমাকার, বিরাট উদর 
ও উদভ্রান্ত দৃষ্টি সম্পন্ন । ভবিষ্যতহীন অসহায় এই মানষগুলিকে সুস্থ স্বাভাবিক 

করার চেষ্টা সক্তেও এবা এমনি জরগ্দবের মত বেড়ে চলে । 

থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজ চলার জন্য দায়ী যে রসায়নিক পদার্থটি 

(হর্মোন ) থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তা নিষ্কাশনের বহু চেষ্টা চলতে থাকে । 

কতকগুলি স্থচতুর কৌশল অবলম্বন করে কেগ্ডেল শেষ পর্স্ত এই থাইরয়েড 
গ্রন্থির থাইরকসিন নিষ্কাশন করতে সক্ষম হলেন। কেগ্ডেল প্রথমে কিছুটা! 

ভুলন্রান্তিসহ এই থাইরকসিনের উপাদান সুত্র (ফরমূলা) আবিষ্কার করেছিলেন । 
পরে নিভূ্নি ফরমূলা আবিষ্কত হয়। ১৯২৭ সালে রপায়নাগারে এটি কৃত্রিম 

উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। এগুলি বর্ণহীন ক্ষুব্র ক্ষুদ্র স্ছচাকৃতি, এর শতকরা পয়ষট্টি 

ভাগই আইডিন | কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত থাইরকসিনের সাহায্যে এ কিমভূত 
কিমাকার ও জড়বুদ্ধি ক্রেটিনগুলিকে স্ুস্থ স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হল। 
ইতিহাসে এই প্রথম ক্রেটিনিজম, মিকসেডেমা (হাইপো থাইরয়েডইজিম) এবং 
হাইপার থাইরয়েভইজিম--এই বাধিগুলির ভেষজ বিজ্ঞান দ্বারা চিকিৎসা! কর! 

সম্ভব হল। 

এরপর ফ্রেভারিক জি বানটিং ইনস্থলিন আবিষ্কার করলেন। পাস্তরের 

রোগজীবাণু তত্ব বা কুরি দম্পতির তেজক্ষিয় বেডিয়াম আবিষ্কারে বিশ্ববাসী 

যেমন বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে উঠেছিল, এই ইনম্থলিনও তেমনি বিস্ময় সৃষ্টি করল। 
বহুমূত্র যে অগ্ন্যাশয় ঘটিত রোগ প্রার তিনশত বতসর ধরে এই তত্ব মাম্ষের 
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জানা ছিল ৷ এই গ্রন্থির নির্ধাসের সাহাযো বহুমুত্ররোগীর চিকিৎসার চেষ্টা করা 

হয়েছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। তারপর টোরোন্টো বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 

বান্টিং সহসা এক সমাধানস্থত্র পেয়ে গেলেন । ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানোর জন্য 

পাঠাবিষয়ক বক্তৃতা তৈরি করবার সময়, মিনেসোঁটা বিশ্বাবস্যালয়ের ডাঃ 

মোজেস বারনের একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে 

অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলি বেঁধে রাখলে ট্রিপমিন নামে এক প্রকার বাসায়নিক 

পদার্থ উৎপাদনকারী কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই ট্রপসিনই অগ্নাশয়ের যে 

কোবগুলি ইনসুলিন উৎপাদন করে তাদের ন্মতিরিক্ত কর্মক্ষমত! লোপ করে 

দেয়। অগ্ন্যাশয় রসে এই ভাবে ইনস্থলিন উৎপন্ন না হওয়ার জগ্যাই প্রধানতঃ 

পূর্ববর্তী পরীক্ষকগণ বন্ুমূত্র রোগে অগ্নাশয় রসের নিরধাম প্রয়োগ করে 

রোগ নিরাময়ে সক্ষম হননি । বান্টিং এর গবেষণার পুবে অগ্রাশয় নালিকাগুলি 

কেটে দেওয়া হতনা তাই ট্রিপসিন অগ্মাশয়ে সঞ্চিত ইনস্থলিন নষ্ট করে দিত ! 

বান্টিং বুঝতে পারলেন যে অগ্ন্যাশয় রস সংগ্রহের পুরে অগ্ন্যাশয়গামী 

নালিকাগুলি বেধে রাখতে হবে, যাতে ট্রিপসিন বন্ুমত্ররোধক ইনসুলিন 

স্ষ্টিকারী কোবগুলি ধবংস না করতে পারে । এই পথে পরীক্ষা চালিয়ে হয়ত 

তিনি সাফলা লাভ করবেন। পরিকল্পনা নিয়ে দেখা করলেন অধ্যাপক কে, 

আর, মণাকলিঅডের সঙ্গে । ইনি বন্ুমূত্ররোগের বোগবিদ্যা 'ও শারীর বৃত্তে 

বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক ম্যাকলিঅডের নিকট বান্টিং চাইলেন গবেষণাগাবের 

যোগ স্থবিধা, আট সপ্তাহের জন্য একজন সহকারী, ও পরীক্ষার জন্য দশটি 

কুকুর। তার প্রার্থনা মগ্ডুর হ'ল। 

অগ্ন্যাশয় নালিকালমূহ বেঁধে দেওয়া কতকগুলি কুকুরের অগ্র্যাশয় 
বসের খানিকটা নির্ধাস তৈরি করলেন বান্টিং। ১৯২১ সালের ২৭শে 

জুলাই-এর সকালে এই নির্যাস অন্ত একটি কুকুরের জুগুলার শিরার 

মধ্যে ইনজেকলন কর! হল। এই কুকুরটির অগ্ন্যাশয় অস্ত্রোপচারের 

সাহায্যে বিদূবিত করে এটিকে ইতিপূর্বে বহুমূত্র বোগগ্রস্থ করে 
তোল! হয়েছিল। বান্টিংএর এই গবেষণায় রক্তের শর্করার পরিমাণ বিশ্লেষণের 

ভার দিয়েছিলেন অধ্যাপক ম্যাকলিঅড চার্লস এইচ বেণ্টের উপর । উদগ্রীব 
চঞ্চল গবেষণাগারের অপর প্রান্ত থেকে যখন “রক্তে শর্করার ভাগ কমে এসেছে” 

বলে সানন্দ চিৎকার কানে ভেসে এল, তখন বাট্টিং বুঝলেন যে, কুকুবটিকে 

তিনি বহুমুত্র রোগে মৃত্যুর হাত থেকে বক্ষ! করতে সমর্থ হয়েছেন। ছমাস পরে 



৩১৩ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

আরও বিশুদ্ধ অগ্ন্যাশয় রস নির্যাস প্রস্তত হল। তারপর এটি সর্বপ্রথম পরীক্ষা 

করা হল চৌদ্দবছরের একটি কিশোবের উপর। ছেলেটি আহত অবস্থায় অচৈতন্ত 
হয়ে টোরোন্টো জেনারেল হাসপাতালে পড়েছিল। এই অবস্থা থেকে সর্বদাই 

বহুমূত্র দেখা দিয়ে রোগীর অনিবার্ধ মৃত্যু ঘটে । এই অত্যাশ্চর্য নির্যাস ছেলেটিকে 
মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আজ লক্ষ লক্ষ বহুমূত্ররোগীর প্রাণ 

ইনন্থলিন প্রয়োগে রক্ষা পাচ্ছে । ভেষজ ও রসায়ন যে এক বিম্ময়কর ইন্ত্রজাল 

সৃষ্টি করেছে, ইনস্থলিন তারই সাক্ষ্য বহন করছে। ইনস্থলিন আবিষ্কার করার 
জন্য বান্টিং ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ক্যানাডা সরকার তাকে 

আমৃত্যু ৭৫০০ ডলার হারে বাতিক বৃত্তি দেন। ইংরাজ সরকার পরে তাকে 

নাইট খেতাবে ভূষিত করেন। 

ইনন্থলিন ইনজেকসনের দ্বার৷ দেহে প্রয়োজনীয় ইনখ্লিন সরবরাহ করে 

বহুমূত্ররোগীর রোগ উপশম করা যায় মাত্র, রোগ নিরাময় করা যার না। 

ইনস্থলিনের সাহায্য ব্যতীত, খাছ্যের সঙ্গে মনতষ্যদেহে গৃহীত শর্করার যথোচিত 
সদ্বাবহার হয় না । অগ্্যাশরর কোষ দেহে ইনস্থলিন উৎপন্ন না করলে, দেহ 

খাছ্যের শর্করা ভাগ গ্রহণ করতে পারে না। শর্করা দেহে সঞ্চিত হতে থাকে 

এবং নেই সঞ্চিত শর্করা! ধীরে ধীরে মূত্রে আশ্রয় নেয় । শর্করাজাত তেজ দেহের 

পক্ষে অতান্ত প্রয়োজনীয় । যে সব বহুমূত্ররোগীর অগ্ন্যাশয়, এই ইনস্থলিন সৃষ্টি 
করতে লক্ষম হয় না, বা প্রয়োজনীয় পরিমাণে ইনস্থলিন উৎপন্ন করে না তাদের 

দেহ এই অত্যাবশ্যকীয় শর্করা শক্তি হতে বঞ্চিত হয়। কাজেই এইসব রোগীর 

দেহে কৃত্রিম উপায়ে ইনস্থলিন সরবরাহ করতে হয় । যতদিন পর্যন্ত না ভেষজ 

বিজ্ঞান অগ্র্যাশয়ের পীড়া ব! অপুষ্টিজনিত ক্ষয় রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে, ততদিন 
বন্মূত্ররোগীদের রোগ প্রশমিত রাখতে নিয়মিত ইনম্থলিন নেওয়া ছাড়া গতি- 

নেই । ইনস্থলিন গলাধঃকরণ করে দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করা যায় না। কারণ 

পাচন নালীর গাঁজনে এর উপাদানগুলি তখন বিভাজিত হয়ে যায়। ফলে 

দেহ শর্করা গ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলে। 

ইনন্থলিন অগণিত বহুমূত্র রোগীর প্রাণরক্ষা করেছিল। এদের একজন 

হলেন পশ্চিমাঞ্চলের সান জোয়াকুইন উপত্যকার এক গ্রাম্য ডাক্তার । 

ক্যালিফোনিয়াঁর মডেস্টোর ডাঃ সি ডব্লিউ ইভ্যান্স জীবনের প্রথমভাগে ছিলেন 

প্যাসিফিক রেলওয়ের ভাক্তার। প্রাইভেট প্রাকটিলের মাঝে ট্রেন দুর্ঘটনায় 
আহত ব্যক্তিদের উপর অস্ত্রোপচার করবার জন্য প্রায়ই তার ডাক পড়ত। 
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এ সময় মাঝে মাঝে তিনি তার ছেলে হার্বার্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন । হাবাট 

অন্ত বড় একজন পার্জেন হবে এই স্বপ্ন দেখতেন তিনি। 

বড় হয়ে হার্বার্ট ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান । হার্ধাটের 

বাবাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাজ ছিলেন । এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি 

হার্বাটও আকুষ্ট হলেন । ন্াতকের পরীক্ষায় পাস করবার পর তিনি পড়তে 

গেলেন জনস হুপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে । সেখানে ১৮৭৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের 
স্নাতকোত্তর শিক্ষ! ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সুচন] হয়েছিল । এখানে যুক্তরাষ্ট্রের 
সর্বপ্রথম বছুবিষষ়ে ল্াতকোন্তর শিক্ষা বাবস্থা প্রবর্তিত হয়। কর্মজীবনের 

গ্রন্ততির জনা, আমেরিকার তরুণ বিজ্ঞানীদের আজ এরপর থেকে ইউবোপের 

বড় বড় দিকপালদের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন রইল না। 

অধ্যাপক জাক লোয়েবের নিকট ইভানস্ তাঁব বৈজ্ঞানিক গবেষণার 

কাজে আত্মনিয়োগ করার বাসনা জানিয়েছিলেন । অধ্যাপক লোয়েবে তাকে 

তখন এই উপদেশ দিয়েছিলেন 2 “হুনির্দি্ট ক্ষেত্রে গবেষণীর-রত মামুলী 

বিজ্ঞানী হয়ে জীবন কাটিও ন1। বাধা ক্ষেত্র ভেঙ্গে নতুন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়, 

ভয় পেগ না, নিজের বাধা ধরা বিষয় ছেড়ে অন্ত বিষয়ের গবেষণাপ কাজে 

এগিয়ে আসতে 1 ইভানস্ 'এই পরামশ গ্রহণ করেছিলেন । বিজ্ঞানেব বিভিন্ন 

শাখার আটসাট সীমান্ত ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে পড়ছিল। বিভিন্ন শাখার 

গবেষক বিজ্ঞানীরা বেপরোয়াভাবে একে অন্ের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঢুকে 

পড়েছিলেন । একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে তার নির্বাচিত বিজ্ঞানের শাখা আকড়ে 

থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছিল । ইভান্স শারীরবিদরূপে বিজ্ঞানী জীবন শুর, 
করলেন । পরে জ্রণতন্ব তাকে আকর্ষণ করল। কিন্ত একঘেয়ে কলাছেদের 

কাজ ক্লান্তিকর ঠেকতে লাগল । চাইলেন দেহ যন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতি 

স্তরের ক্রিয়া খুণ্টিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে, ধরা পড়ে গেলেন গতিশীল জীববিদ্যার 

গবেষণার মাঝে । লালাগ্রন্থির গবেষণাও অবশ্ঠ তার অন্তর্গত ছিল। 

কুকুবের অগ্র্যাশয় গ্রহ্থিরস হতে ইনস্থলিন তৈরি করে বহুমৃত্র রোগগ্রন্ম 
মানুষের প্রাণ বাচানোর জন্য বাট্টিং যখন কুকুর মেরে চলেছেন সেই সময় 

ইভাব্ল পিটুইটারি গ্রন্থি নামে রহস্যময় একটি লালাগ্রস্থি সন্বদ্ধে এক বিম্ময়কর 
আবিষ্কার করতে চলেছিলেন । এই পিটুইটিয়ারি গ্রস্থিটি দেহের একটি অতি 

ক্ষুদ্র অঙ্গ, মস্তিষ্কের তলদেশ সংলগ্র ক্ষুদ্ধ একটি অস্থিপ্রকোষ্ঠে নিরাপদে 

সংস্থাপিত। জীব ও প্রাণীর লালাগ্রস্থিগুলির মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাওয়। 
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সবচেয়ে কঠিন, এটি তার অন্যতম । বিজ্ঞানীরা বন্দিন অনুমান করে আসছিলেন 

যে এই লালাগ্রস্থিটির কাজের সঙ্গে জীবদেহের বৃদ্ধির কোনও একটি সম্বন্ধ: 

আছে। 

এই পিটুইটিয়াবি গ্রন্থিতে জীবের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী কোনও হর্মোন ক্ষরণ 

করেকি নাতা পরীক্ষা করার জন্য ইভান্স কশাইখান 'ও টিনে প্যাক করা 

মাংসের কারখান। থেকে ষাড়ের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ কবে, তার জলীয় 

নির্যাস তৈরী করে নিলেন। ১৯২০ সালে প্রথমে অনেকটা করে এই নির্যাস 

মৃষিক শাবককে খাইয়ে ফলাফল পরীক্ষা করলেন। তারপর এই নির্যাস 
তাদের দেহে ইনজেকসন করলেন। কয়েকমাসের মধোই মৃধিক শাবকগুলি 

বৃদ্ধি পেয়ে বিরাট আকার ধারণ করল। এই বুদ্ধি শুধু মেদস্ফীতি জনিত নয়, 

ইন্র শাবকগুলির অস্থি, হৃদপিণ্ড, যকত, ফুসফুস, বুক, পৌট্টিক না'লী ও অন্যান্ত 

সমুদয় অঙ্গই বিরাট আকৃতি লাভ করেছিল। মুযিকশাবকগুলি স্তন্য ত্যাগ 
করবার কিছুকাল পরই ইভান্স ইনজেকসন বন্ধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের 

বুদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেল। আবার পিটুইটারি গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করার ফলে দেহ 

ক্ষুদাকৃতি ধারণ করেছে, এমনি কতকগুলি মৃষিককে এই ইনজেকসন দিয়ে 

দেখা গেল মৃষিকগুলি পুনরায় স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়েছে । ১৯২২ 

সালে “আ্যানাটোমিকযাল রেকর্ড” পত্রিকায় ইভান্স ও জোসেফ এ লঙ, এই 

জীবদেহের বৃদ্ধি সহায়ক হর্মোনের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন । 

ইছুরের ক্ষেত্রে যদি এই অবিশ্বান্ত বৃদ্ধি সম্ভব হয়, তা হলে মানুষের ক্ষেত্রেও 
কেন তা সম্ভব হবে না? আরও বিশ্ুদ্ আরও শক্তিশালী পিটুইটারি 

নির্যাস তৈরি করলেন ইভান্স। এবার এটি জে. এম নায়ী নয় বসবের 

একটি বালিকার উপর পরীক্ষা করা হণ্ল। প্রায় চাঁর বছর এই বালিকাটির 

দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছিল। নিউইয়ক শহরের ডঃ উইলিয়াম এনজেলবাঁক 

বালিকাটিকে এই ইনজেকমন দিলেন এবং ১৯৩১ সালে আট মাসের মধ্যে 

মেয়েটির ২'৭ ইঞ্চি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা! করলেন । অন্তান্ত চিকিৎসক গণও 

এই নির্ধযানটি রোগীদের উপর পরীক্ষা করে দেখলেন । আরও বিন্ময়কর 

সাফল্যের কথ| ঘোষিত হল। পনেরো! বছরের একটি খর্কায় বালক একুশ 

মাসে সাড়ে আট ইঞ্চি বেড়ে গেল। 

এই পিটুইটারি গ্রন্থির নির্ধাসের সাফলা দেখে, অনেক বিজ্ঞানী স্বপ্ন দেখতে 
লাগলেন যে, পৃথিবী থেকে একদিন অতি খর্ককায়, দৈতাপ্রমাণ ব! বামনাকৃতি 
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মাগষের দল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় ব্রপ্টোসোরাস ও বর্মযুক্ত 
ডাইনোসারের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক 
প্রাণীগুলিও ক্রটিযুক্ত লালা গ্রস্থি নিয়ে জন্মানোর ফলেই ধবা! পৃষ্ঠ হতে 
বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দল বিজ্ঞানী আবাঁর আশা করতে লাগলেন যে, 
এই ইনজেকসন দিয়ে একদিন পৃথিবীতে দৈত্যসম এক মানব কুল স্ট্টি করা 
যাবে । ইভান্সের মনে কিন্ত এমনি কোনও রোমাঞ্চ দেখা দিল না । তিনি 

সুধু এই মন্তব্য করেছিলেন, 'জাপ সম্রাট নাকি তার খর্বাকৃতি সেনাদের 

দীর্ঘকাঁয় করে তুলতে চান। দৈহিক বৃদ্ধি উত্তেজক এই হর্মোনের দ্বারা 
একার সম্তভব। কিন্তু এতে এখন যে খরচা পড়বে, তা বহন করবার ক্ষমত1 

মিকাডোবও নেই ।। 

পরীক্ষা বিশ্লেধণে দেখা গেল, লালা গ্রন্থিগুলির মধ্যে জটিলতম হল এই 

পিটুইটারি গ্রন্থি। এটি যুগপৎ বারোটিরও অধিক বিভিন্ন ধরনের হর্মোন 
উৎপন্ন করে। এটি দেহের অন্যান্য গ্রন্থিগুলির কাঁজের প্রধানতম সমন্বয় 

সাধক বলে মনে হয়। এটিকে তাই প্রধান লালা গ্রন্থি (মাস্টার গ্লাপ্ড) 

বল! হয়ে থাকে । এর কার্ধ প্রণালীর অনেক কিছুই এখনও বিজ্ঞানের 

অপবিজ্ঞাত রহস্যগুলির অন্যতম । 

ইভান্স লক্ষা করেছিলেন, তার পিটুইটারি নির্যাস পিটইটারি গ্রস্থির 

অভাবে কুদ্ববৃদ্ধি ইছুরের বৃদ্ধি বর্ঘনের সাহাযা করলেও কিন্তু এর অভাব 

বাক্রটি জনিত স্তিমিত যৌন প্রবৃত্তির পুনরুদ্রেক করতে সক্ষম হত ন1। 
পিটুইটাৰি গ্রন্থিহীন স্ত্রী মুষিক সঙ্গম কালে ডিম্বাপু নিঃসার করে না। কিন্তু 

রতি ক্রিয়ার এক ঘণ্টার কম সময়ের আগে যদি এ গ্রন্থিটি অপসারিত করা 
হয়, তা হলে ডিম্বাণু নিঃহ্ুত হয়ে থাকে । সস্তবতঃ পিটুইটারি গ্রন্থির 

পূর্ব লতিতে আরও একটি হর্মোন নিঃন্রাবী অংশ আছে। সেটিই ডিম্বাণু 

উত্পাদন করে থাকে । 

এই অনুমান সত্য কিনা তা পরীক্ষা করবার একটি কৌশলের সন্ধান 
মিলল। এটি উদ্ভাবন করলেন ১৯১৭ সাপে চার্শস আর স্টকার্ড নামে 

একজন আমেরিকাবাপী ও জর্জ এ পাপানিকোলাউ। এরা বিভিন্ন সময়ে 
স্্ী গিনিপিগের যোনির মল সংগ্রহ করে দূরবীণে পরীক্ষা করে, বিভিন্ন ধরনের 

জরণ কোষের অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেন । ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংগম 

প্রবৃত্তি কালেই ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়ে থাকে । স্টকার্ড ও পাপানিকোলাউ এর 
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পরীক্ষিত গিনিপিগ যখন সংগম প্রবৃত্তির অধীনে থাকে তখন দেখা গেল তার - 

জনন কোষগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । এওসিন রঞ্জকের দ্বারা তখন তার 
প্রোটোপ্লাজমগ্ুলিকে উজ্জল লাল রঙে রঞ্তিত করা চলে। আবার 

গিনিপিগটির মধ্যে যখন সংগম প্রবৃত্তির লক্ষণ থাকে না, তখন তার জনন 

কোঁধগুলি অন্য ধরনের হতে দেখা যায়। কাজেই বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত 

যোনিমল পরীক্ষা করে কোনও প্রাণীর সংগম প্রবৃত্তি নির্ধারণ করা যায়। 

১৯২২ সীলে ইভান্স ও জোসেফ এ ল্যাং এই পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা কাধ 
চালিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন যে ইছুরের ক্ষেত্রে সংগম প্রবৃত্তি ঘড়ির 

কাটার মত বুন্তাকার পথে পুনঃ পুনঃ আবন্তিত হতে থাকে । 

পরের বছর কাালিফোণিয়ার বার্কেলেতে ইভান্সের গবেষণাগারে গবেষণা 

চালিয়ে ফিলিপ ই, স্মিথ যৌনধর্মের সঙ্গে পিটুইটারি গ্রস্থির সম্পর্কটি আরও স্পষ্ট 
করে দেখিয়েছিলেন । তিনি একটি স্চতুর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। 

তাতে কঠনালী ছেদ করে অপেক্ষাকৃত সহজে পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারিত করা 

সম্ভব হত। গ্রন্থিটি অপপারিত হবার পরই যৌন প্রবৃত্তি সর্বদাই মন্দীভূত হয়ে 
আঁসত। পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারণের ফলে নিবৃত্তকাম মৃষিক দেহে পুনরায় 

অন্ত একটি মৃধিক দেহ হতে সংগৃহীত এই পিটুইটাবি গ্রন্থি তিনি পুনঃসংস্থাপিত 
করলেন। তাতে মৃষিকটির স্তিমিত যৌন শক্তি পুনরায় স্বাভাবিক, এমন কি 
মাত্রাধিক হয়ে উঠল। এমনি ভাবে স্মিথ চুড়ান্তরূপে প্রমাণ করলেন যে 

পিট্ইটারি গ্রন্থিতে এমন একটা কিছু রয়েছে যা জীবের যৌন প্রবুত্তি উদ্রেক 
করে থাকে। 

মৌভাগ্যক্রমে শ্মিথ ইছুর নিয়ে এই পরীক্ষা করেছিলেন, তাই সকল 
হতে পেরেছিলেন। কারণ গিনিপিগ খরগোস, কুকুর € বিড়ালের উপর এই 

পরীক্ষা চাপিয়ে সাফলা অর্জন করা যায় না। অন্য দিক দিয়ে আবার তাঁর 

ভাগা মন্দ। কারণ তার এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের চারমাস আগেই 
জার্ধানীতে বানা জোনডেক ও সেলেমার আসহাইম অপরিণত তকণ প্রাণীদেহে 

পিটুইটারি পুনঃ সংস্থাপন সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। তারা 

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে গোনাভোট্রপিক হর্মোন নিষ্কাশন করতেও সক্ষম 

হয়েছিলেন। এই গোনাভোট্রপিক হর্মোনই গভণশর ও শুক্রাশয়ে যথাক্রমে 
ডিম্বান্চ ও শুক্রাণু নিঃসরণে সাহাষ্য করে থাকে । 

গবেষণাকালে জোনডেক লক্ষ্য করেছিলেন, মুষিকের দেছে তার 
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'পিটুইটারি নির্যাস ইনজেকসন করলে যে ফল পাওয়া যায় গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের 

মূত্র ইনজেকসন করলেও সেই একই ফল দেখা দিয়ে থাকে । এ থেকে 
জৌনডেক স্ত্রীলোকের গর্ভ নির্ণয়ের প্রথম নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার পদ্ধতি 

আবিষ্কার করলেন। ১৯২৮ সালের পর থেকে এই পদ্ধতিটির অনেক অদল 

বদল হয়েছে । অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই পদ্ধতি অন্রসারে 

অন্তঃসত্তা স্ীলোকের মুত্র মুষিক খরগোশ বা ভেকের ত্বকে ইনজেকসন করা 

হয়। চব্বিশ ঘণ্টা! পর প্রাণীটি হত্যা করে তার জননইন্দ্রিয় পরীক্ষা করলে 

জনন কোষের কতকগুলি অতি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা ঘাবে। এ পদ্ধতি 

শতকরা ৯৯ ভাগ নিভূলি। ষ্কাতু বন্ধের আট দিনের মধ্যেই এতে গর্ড সঞ্চাবের 

লক্ষণ ধরা পড়ে । 
এই সব আবিষ্কারের পিঠ পিঠই পিট্রইটারি গ্রন্থির অপর বহিঃ পার্খস্ত 

লিতিতে অবস্থিত চতুর্থ আর একটি হর্মোনের সন্ধান পাওয়া গেল । লং আইল্যাণ্ডের 

কোল্ড স্প্রি” হারবাবের ওষ্কার রীভল পায়বাকে পিটুইটারি নিধাম খাইযে 

দেখতে পেলেন যে এতে তার প্রথম পাকস্থলীতে দুগ্ধ নি:সারের ক্ষমতা বেশ 

খানিকটা বেড়ে যায়। এই দুগ্ধ উৎপাদনকারী হর্ষোন অন্যান্য স্তন্যপায়ী 

প্রাণীর (পুরুষ প্রাণীর ) লালা গ্রস্থিতে ছুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে । হুলো 

বিড়ালকে এই ইনজেকসন দিয়ে দেখা গিয়েছিল যে সেটি দুগ্ধবতী হয়ে উঠেছে | 

এই দুগ্ধ উত্পাদনকারী হর্মোনটির নাম দিয়েছিলেন রীডল্ প্রোল্যাকটিন | 

পরে তিনি পরীক্ষা কৰে জানিয়েছিলেন, যে এই প্রোলাক্টিন জীবের মনে 

মাতৃভাব উদ্রেক করতেও সক্ষম হয় । 

১৯৩৩ সালে একজন ফরাসী গব্ষেক পিটুইটাঁরি গ্রন্থির সম্মুখভাগে পঞ্চম 

একটি হরমোনের সন্ধীন পেলেন। তিনি জানালেন জীবদেহে এর গরভাব 

বহুবিধ । থাইরয়েড গ্রন্থিকে সক্রিয় করে তোল তার মধো অন্তম। এই 

হর্ষোনটি এখন থাইবোট্রপিন নামে পরিচিত | 
ইতিমধ্যে ইভান্স ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্ঠালয্বের পরীক্ষামূলক জীববিদ্ার 

ইনস্টিটিউটের ডাইরেকটার নিযুক্ত হলেন। পিটইটারি গ্রস্থি থেকে দেহ বৃদ্ধি 

উত্তেজক হর্মোন বিশুদ্ধ আকারে উৎপাদনের প্রচেষ্টাও তিনি পরিত্যাগ 

করলেন না। নাছোড়বান্দার মত লেগে রইলেন এ কাজে । ১৯৩৯ সালে 

জানালেন হর্মোনটি তিনি বিশুদ্ধ আকারে নিষফাশিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
কিন্ত বহু বিজ্ঞানীই বস্তটিকে বিশুদ্ধ দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন বলে স্বীকার 
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করতে রাজী হলেন না। তাদের মৃতে বস্তটি অবিশ্ুদ্ধ ও যৌগিক । অন্যেরা; 
তার এ নিষ্কাশিত বস্তটিকে একমাত্র দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন বলে মানতে 

রাজি হলেন না। ১৯৪১ সাল নাগাদ ল্যাক্টোজোনিক বা ছুপ্ধ উত্পাদক ও 

থাইবোট্রপিক হর্মোন গবেষণাগারে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশোধিত করে 

বিশুদ্ধ আকারে নিষ্াশিত করা সম্ভব হল। এই হর্ষোনগুলি প্রাণী দেহে 

ইনজেকসন করে দেখা গেল প্রাণীগুলির স্বাভাবিক বুদ্ধির মাত্রা বেড়ে গেছে। 

পিটইটারি গ্রন্থিজাত হর্মোনই একমাত্র দেহ বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন কিনা এ প্রশ্ন 

নিয়ে পুনরায় তাই বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। রীডল দাবী করলেন যে দেহ 

বৃদ্ধি উত্তেজক হর্মোন পৃথক একটি বস্ত, এই ধারণ! প্রয়োজনীয় হলেও 
অপরিহার্য নয়। ইভান্সের মতে মৃষিক দেহে পিটুইটারি নির্ধাস দ্বারা যে মাত্রা- 

তিবিক্ত বৃদ্ধি দেখা দেয় তার জন্য থাইবোট্রপিক ( গল গ্রস্থিরন উত্তেজক ) 

লাক্টোজেনিক ( ছুপ্ধ উৎপাদক ) বা গোনাডোষ্ট্পক ( ডিম্বান্থ উত্পাদক ) 

হর্মোন অত্যৰশ্যক নয় । ১৯৪১ সালে তিনি প্রমাণ করলেন যে স্ত্রী মুষিকের 

বুদ্ধিব জন্য থাইমাঁস গ্রন্থিও অত্যাবশ্যক নয়। শেষে চো হাও লি নামে 

একজন বিজ্ঞানী ষাঁড়ের পিটুইটটারি গ্রন্থির থেকে এই বুদ্ধি প্রবর্ধক হর্মোন 

বিশুদ্ধ ভাবে নিষাঁশিত করতে সক্ষম হলেন। চো হাও লি চীনের কাণ্টন 

শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইভান্সের অধীনে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট 

উপাধি পান। চো হাও লির নিষ্কাশিত বুদ্ধি উত্তেজক হর্ষোন প্রয়োগ কবে 

সেটির দুগ্ধ, গলগ্রস্থি, ফলিমিল, ইনটার্িটিয়াল সেল (মধাবর্তী কোষ ) বা 
এড্রিনোকোরটিকোট্রপিক রস উত্তেজক ক্ষমতার পরিচয় পা€য়া গেল না। 

এটি এক বিশুদ্ধ যৌগিক বলে মনে হল। চো ও ইভান্স সায়েন্স পত্রিকায় 
এ তত্ব প্রকাশ করলেন, কিন্তু তাতেও বিতর্ক সাঙ্গ হল না। চার্শস আর 

স্টকার্ড মনে করতেন, দেহ বুদ্ধির সত্যিকারের প্রকৃতিটি কি তা৷ সম্পূর্ণরূপে 

এখন ও জান! সম্ভব হয়নি বলেই এই মতানৈক্য ও তজ্জনিত বিভ্রান্তি দেখা 

দিয়েছে! জীব দেহ কি ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় শরীর বৃত্তে তার সঠিক পদ্ধতি 
না জানতে পারা পর্যন্ত এই বিতর্ক চলতে থাকবে । 

ইভাম্ম আরও একটি বৃহত্তর সম্মানের অধিকারী । তিনি, চোহাও লিও 

মিরিয়াম ই সিমসন নামে তাঁর দুই সহকর্মী মিলে তারা পিটুইটারি গ্রস্থির 

( হাইপোফেসিন) সম্মুখ ভাগের ষষ্ঠ হর্মোনটি বিশ্বদ্ধ আকারে নিষ্কাশন করতে 

সক্ষম হয়েছিলেন। এই হর্মোনটিকে সাধারণতঃ বল! হয়ে থাকে এ সি টি এইচ 
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বা আড্রেনোকটিওট্রোপিক হর্ষোন (4&0শাল্ ০: 8990000::810610010 

1১010102 )। এই হর্মোনটি, বৃক্ষের বহিত্বঃক বা ছাল উৎপাদনে সাহায্য করে, 
যাতে বৃক্ষটি কার্টিসন নামে তার নিজস্ব হর্মোন আরও বেশী উৎপাদন করতে 

পারে। ১৯৪৯ সালে গেঁটে বাতি ( 7307901086016. %৮001615 ) ও গেঁটেবাতসহ 

হৃদপিণ্ডের প্রদাহযুক্তজ্বরে (50195108010 0: ) সাফল্োর সঙ্গে এই 4০0দল 
হর্মোন ব্যবহৃত হওয়ায় সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে গেল। গেঁটে বাত সম্বন্ধে 

একজন প্রধান বিশেষজ্ঞ ডঃ ফিলিপ এস হেঞ্চ, ও জৈব বসায়নবিদ এডওয়ার্ড 

সি কেণ্ডেল দেখালেন যে এই ছুইটি রোগ কর্টিমোন ও &০গশনু হর্ষোন ব্যবহার 

করে উপশম করা যাঁয়। কেগেল খাইরকসিন, পরে কর্টিসোন বিশুদ্ধ আকারে 

পিটুইটাঁরি গ্রন্থি থেকে নিঞ্ধাশন ও বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

কোটিসোন ও হাঁইড্রোকোটিসোন প্রয়োগে গেটে বাত চিকিৎসার সুব্যবস্থা 

করায় ডঃ হেঞ্চ ও কেগ্ডেল ১৯৫০ সালে ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরক্কার পান । 

ইভান্সের বিশুদ্ধ হর্ষোন আর্শীর আগু কোম্পানি তাদের কারখানায় 

প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে যুক্তরাঞ্জের বিখ্যাত হর্মোন চিকিৎসকদের নিকট 

পাঠালেন । কর্টিসোনের নিধাস নিপ্দাশন তৈরি করা খুবই কঠিন । এক গ্রামে 

(তট আউন্স ) কর্টিসোন নিবাশন করতে ১৮০,০০টি মেষ হত্যা করে তাদের 
বুধ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। অন্রপ পরিমাণ 40ঘ্র নিফাশন করতে 

প্রয়োজন হয় হাজার হাজার শুকরের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করবার, তার 

উপর রয়েছে এগুলিকে টাছা ছোলা করে পরিচ্কার করা, শোধন করা । এতে এ 

হর্মোনটি তৈরি করতে যেমন সময় লাগে, তেমনি খরচাঁও পড়ে অত্যধিক | এ 

জিনিস কৃত্রিমভাবে তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল । 

সাগ্রহে বসায়নবিদরা এই প্রাণজ হর্মোনগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরির কাজে 

লেগে গেলেন। প্রথম কৃত্রিম কর্টিসোন তৈরি করলেন রবাট বি উডওয়ার্ড। 

ইনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি হতে 

পি, এইচ ডি উপাঁধিলাভ করেন। 

কিন্ত কৃত্রিম &০ঘল তৈবি করার কাঁজ অত সহজ হল না। অতিশয় 

দক্ষতা ও অগাধ অধ্যবসায় সহকারে রসায়ন বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্ষারের কাজে 

লেগে থেকেও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না । যা হোক) আমেরিকান 

সায়নাযি9্ কোম্পানিতে দুই গবেষকদল, ও ইভান্স লেবরেটবীতে চো হাঁও লির 

অধীনে গবেষণারত আর একটি বিজ্ঞানী দল ১৯৫৫ সালে জানালেন যে এই 



৩১৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

বস্তটি কম পক্ষে উনষাটটি এমিনে৷ আসিড এককের শৃঙ্খল ছার! গঠিত একটি 

অতিকায় পরমাণু । 

হর্মোন গবেষণার ক্ষেত্রে আরও অনেকেই নিযুক্ত ছিলেন। সেপ্ট লুইএর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের জীবরসায়ন গবেষণাঁগারের এডওয়ার্ড এ 

ডোইজি জোনডেকের পিটুইটারি গ্রন্থি-বিষয়ক মুল গবেষণা পড়ে ডিম্বাশয় 

গ্রন্থির হর্মোনেব সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । বহু হাসপাতালের অন্তবিভাগ 

থেকে গভিনীদের হাজার হাজার গ্যালন মূত্র সংগ্রহ করলেন। নতুন ধরনের 
কনডেনসার ও অভিনব পাতন যস্থ্ নির্মাণ করে এক সঙ্গে পঞ্চাশ গ্াযালন যুক্ধ 

ঘনীভবন, পাতন ও অন্যান্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন। ছয় বছর 

ধরে বিভিন্ন দ্রাবকের সাহায্যে এই ভাবে মূত্র থেকে হর্যোন পৃথক করবার চেষ্টা 

করে চললেন । অবশেষে তিনি এই গভিনী মুত্রে একটি অতি শক্তিশালী 

হয়োনের সন্ধান পেলেন । ১৯২৯ সালে ডোইনি ডিম্বকোষজাত বিশ্বদ্ধ 

কেলাসিত হর্মোন পৃথক করণের কথা ঘোষণা কব্লেন। 

এই নতুন হর্ষোনটিএ নাম দেওয়া হয়েছিল এক্টোন। এরপর ডোইজি ও 

অন্যান্ত গবধেবকগণ আলফা এ্ট্রাডিওল ও এন্রিয়ন নামে নারী ডিম্বাশয় জাত 

অন্টান্ হর্সোনের সন্ধান পেলেন। এট্্রাডিগলই নারী ডিগ্বশেয়ের মূল হর্মোন। 

এই হর্মোনটির জন্যই যৌবনারন্ভে নারী দেতে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। 
ভিম্বাশয়ের প্রতি বীজ কোষের গহ্বর গান্রসংলগ্র কোধগুলিই এই হর্যোন 

উৎপাদন করে থাকে । এটি এস্রোন অপেক্ষা দশগুণ শক্তিশালী । 

অগ্ডাশয়ের আর একটি হর্ধোন হল প্রোগেস্টারোন | ১৯৩০ সালে জজ 

ভিউ -কোবনার, রচেষ্টার বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রথম অপরিশোধিত অবস্থায় 
প্রোগেন্টারোন নিষ্কাশিত করেন। ১৯৩৪ সালে বিশ্তদ্ধাবস্থায় এটি বুটেনাও্ড ও 

অন্যান্য তিনটি গবেষণাগারে নিষ্কাশিত করা হয়। পরে কৃতিম উপায়ে তৈরী 

করা হয়। এই হর্মোনটি জনন কোষ রোপণ ও ক্রমবদ্মান জ্রণের পুষ্টির 

জন্য জরাযুগাঁত্রে আস্তরণ তৈরী করে। তা ছাড়া, এই হর্যোনটি জবাযুর পেশী 

ংকোচনে বাঁধা দিয়ে, অলময়ে জ্রণটির জবাধু হতে নির্গত হওয়া বন্ধ করে। 

সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে স্ত্রী ভিম্বাশয়ের হরমোন পাওয়া যায় গর্ভবতী জীব ও 
গ্রজননার্থ পালিত ঘোড়ার পালের মৃত্র থেকে । এই হর্যোনগুলি কিছুটা 

আপাত সাফলোর সঙ্গে হিমোফিলিয়া, শিশুদের যোনি স্ফীতি, স্ত্রীলোকের খত 
সম্পকিত পীড়া, চিকিৎসায় তীব্র দুরূহ বজঃবোঁধের উপসর্গের সাময়িক বিরতি 
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সাধনে, পর্যায়ে ক্রমিক তীব্র মাথা ধরা ( 2018:5106 ) ও বাদ্ধকাজনিত রোগ 

প্রতিরোধে, এবং বন্ধ্যাত্ব, বিলম্বিত ফৌবনোগ্দম, অপোগণ্ততা (ইনফ্যান্টাইলইজম) 
যৌন প্রকৃতি হীনতা প্রভৃতি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়েছে । 

স্ীজননতন্ত্রজাত হর্ষোন আবিষ্কারে আমেরিকানদের এই নাটকীয় 
সাফল্যের পর পুরুষ জননতন্ত্রজাত হর্মোন (10819 17010002099 ) আবিষ্কারের, 

নবোছ্যমে চেষ্টা শুরু হল। ১৯২৩ সাল থেকে শিকাগো বিশ্ববিগ্ভালয়ে এফ সি 
কোচের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এবিষয় গবেষণা চালাচ্ছিলেন। লেমুয়েল 

সিম্যাকগী নামে জনৈক বিজ্ঞানী ছিলেন এই গবেষক দলে। তিনি অতি 

সক্ষম ও কুচি কুচি করে কাট? তাজা ষণ্ড শুক্রাশয় স্সাঁয়ু কলা থেকে পুরুষ সেক্স 

হর্মোন নিষ্কাশিত করতে সক্ষম হলেন। একটি পরীক্ষার সাহায্যে এই 

হর্মোনটির কার্ধোপযোগিতা প্রমাণিত হল। পরীক্ষাটি বহু শতাব্দীর স্থপরিচিত 
একটি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু ঘুগ ধরেই মানুষ জানত যে মোরগের 

অগ্ডাশয় অপসারিত করলে সাধারণ মোরগ অপেক্ষা তার মাংস আরও নরম ও 

কোমল হয়ে থাকে । অন্য দিক দিয়েও খাসি করা মোরগ সাধারণ মোরগ 

থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । এমনি ভাবে পুরুষত্ব নাশের দৈহিক ও 
মানসিক প্রতিক্রিয়া বেশ প্রকট হয়ে ওঠে । গর্বোদ্ধত তেজী মোরগটি 

এতে নিস্তেজ, শান্তিপ্রিয় ও মেয়েলী স্বভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে । মাথার ও 
গলার ঝুঁটি তত বাড়ে না। পালকের চকচকে উজ্জল চোখ ধাধানো রঙ্গীন 

বাহার তত থোলে না। 

১৯২৭ সালে ম্যাকগী তার তৈরী নির্ধান একটি খাসি করা মোরগকে 

ইনজেকসন করলেন । মোরগটিখ মাথার ছোট ঝুটি দেখতে দেখতে স্থবৃহৎ ও 
সোঁজা খাড়া হয়ে উঠল, কগের ঝুঁটিও বেড়ে গেল। এই নির্ধাসে ছিল 

পুরুষের হর্ষোন। এই হর্মোনের জন্যই পৌকুষত্ব শচক বৈশিষ্টা দেখা দিয়ে 
থাকে । এবুপর কোক ও তার স্ত্রী বিশুদ্ধ পুরুষ হর্মোন কেলাস নিফাশনের 

আশায় এই নির্যান শোধন করতে শুরু করলেন। ১৯৩২ সালে ইউরোপ থেকে 
খবর এল, বিশুদ্ধ কেলাসের আকারে পুরুষ হর্মোন তৈরী করা গেছে। 

করেছেন, এডলফ. বুটেনাণ্ড। অল্পের জন্য ইনি এর আগে স্ত্রী হর্মোন 

(ফিমেল হর্ষোন) প্রথম বিশুদ্ধাকারে নিষ্কাশনের গৌরবলাভে বঞ্চিত 
হয়েছিলেন। কারণ তার কিছু আগেই ডোইজি এ কাজ করতে সমর্থ 

হয়েছিলেন। এবার এই পুরুষ হর্মোন নিাশনে তিনিই প্রথম সাফল্যের। 
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গৌরব অর্জন করলেন। মান্গষের জননতন্ত্রের গ্রন্থির (সেক্স গ্লাগ্ড) বদলে 
বুক্ধের গ্রন্থিরম থেকে তিনি এই হর্মোন সংগ্রহ কবেন। 

এই হর্মোনটির নাম এনড্রোষ্টেরোন। এটি পুরুষের মূত্র থেকে পাওয়া 
যায়। যদিও এটি শুক্লাশয় জাত হর্মোন নয়। শুক্রাশয় জাত হর্মোনই মূল 
পুং হর্মোন। ১৯৩৫ সালে হলাণ্ডের ই'ল্যাকেয়াধ বিশুদ্ধ কেলাসের আকারে এটি 

প্রথম নিষ্কাশিত করেন। এর নামকরণ করা হয়েছিল, টেস্টোসস্টারোন । 

এই দ্বিতীয় পুং হর্মোনটি আগ্স্টারোনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী । 
মাঁভষেব যৌন গ্রন্থি ( সেক্স গ্রযাণ্ড) বদলে বা কৃত্রিম উপায়ে শক্তিশালী করে 

নব যৌবন পাঁভ করা যায়। একদল বিজ্ঞানী এমনি কথা বলতেন । এই সব 
বিজ্ঞানীদের দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য এবার এই প্রথম ছুটি শক্তিশালী 

পুং হর্মোন পাওয়া গেল। যৌনগ্রস্থি (সেক্স, গ্র্যাণ্ড) বদলে নবযৌবন লাভের 
হুজুক উঠেছিল ১৮৮৯ সাল থেকে । সেই বছর চার্লস ই ব্রাউন প্যারিসের 

জীববিজ্ঞান সমিতিতে একটি বক্তৃতা দেন। এই চার্লপম ই ব্রাউন এক সময় 

হাতীার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের নিউরোপ্যাথোলজির (স্বায়ুরোগ নিরূপণ বিদ্যা ) 

অধাপক ছিলেন। বক্তৃতা কালে তিনি কুকুরের শুক্রাশয় নিঃস্ত রস হতে 

নিষ্কাশিত অশোধিত জলীয় পদার্থ আপন দেহে ইনজেকমন করেছেন । তিনি 

দাবী করেছিলেন এমনি ইনজেকসন গ্রহণের ফলে তিনি জরার আক্রমণ ঠেকিয়ে 
রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এর পরই বাঁতারাতি একদল গ্রন্থি চিকিৎসক ও 

গ্রন্থি পরিবর্তনের সাহায্যে নবযৌবনদাঁনকারী হাতুড়ে চিকিৎসকের উদ্ভব 
হল। ভিয়েনার সার্জেন ভেরোনফ ও ইউজেণ স্টাইনাবের বহু বিজ্ঞাপিত 

গ্্যাণ্ডের পরীক্ষায় ১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এই হুজুক চরমে ওঠে । খোজা 

ভেড়া, পাগা, ধাড় ৪ ঘোড়া নিয়ে প্রাথখিক পনীক্ষার পর ভোবোনফ বললেন 

“১৯১৩ সালে আমি বাঁদরের মাঝে মান্ধষের দেহ যন্ত্রের কতকগুলি বদলি অংশের 

(স্পেয়ার পা্ট-এর ) সন্ধান পাই। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে 

আমি বাদরের দেহ থেকে এই বদলি অংশ (গ্রন্থি) ম্পেয়ার পার্টস (গ্ল্যাণ্ড) 

সংগ্রহ করে পুরানে! গ্রন্থির বদলে এপর্যন্ত এক হাজার মানুষের দেহে 

বমিয়েছি ।' 

বাদরের গ্রন্থি মানুষের দেহে জুড়ে দেবার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন 

হত। হর্মোন আবিষ্কারের পর স্টেইনাখ তার বিখাত বাঁদরের গ্লযাণ্ড জুড়ে 

দেবার পদ্ধতি ব্দলে এসট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরোন ইনজেকসন দিতে 



হারবার্ট ম্যাকলীন ইভান্স ৩২১ 

লাগলেন । কিন্তু বৃদ্ধের যৌবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না এতে। 
স্টকার্ড জানালেন, স্টেইনাথ ও ভেরোঁনফের এই ভ্রীস্ত বিশ্বাস জন্মেছিল যে 

সেক্স গ্ল্যাণ্ড জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্যই বার্ধকা দেখা দেয়। এটি ভুল। 

সেক্স গ্লযাণ্ডের জরাঁজীর্ণতা একটি উপসর্গ, কারণ নয়। বলদ, খোজা ঘোড়া 

খাসি করা মোরগ, সাধারণ ষাঁড় ঘোড়া বা মোরগ অপেক্ষা আগে ব! পরে 

বার্ধক্যে উপনীত হয় না। ্ 

হর্মোন গবেষণায় নতুন নতুন তব্ব প্রচারিত হচ্ছিল নিতাই । তার মাঁঝে 

জিনের ভিত্তিতে বা একসওয়াই ক্রোমোঁজোমের একত্র যুক্তি বা বিযুক্তির 

ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ণয়ের পন্থা প্রায় তশ্য়ে যাবার উপক্রম করল। শেষোক্ত 

পন্থায় প্রথম গ্রবন্তণ টি এইচ মর্গান পন্থী স্প্রজননবিদগণ। তাঁরা এ মতের 

সতাতার সপক্ষে বহুবিধ বিশ্বাসযোগ্য প্রমীণ দিঙেন। বিশেষ করে 

ড্রসোফিল' মাছির ক্ষেত্রে। জীবের লিঙ্গ ভেদ দেখা দেয় কি ভাবে, এ প্রশ্নে 

বিজ্ঞান আঁজ সধজন গ্রাহ্হ কোনও মতবাদ গ্রহণ করতে পারেনি । বিজ্ঞানীদের 

শুধু এই কথা মেনে নিতে হয়েছে যে এ বাপারে ক্রোমোসোম ও দেহের বিভিন্ন 

গ্রন্থির কার্ধকলাপই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । মান্য ও অন্যান্থ 

অধিকাংশ জীবের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লিঙ্গ নিয়ন্তা হল ক্রোমোসোম | জ্রণের প্রতি 

কোষে যদি ছুটি একস্ ক্রোমোসোম থাকে তা! হলে জ্রণটি স্ত্রী লিঙ্গ পাবে। 

আর সেটিতে যদি একটি একস্ ও একটি ওয়াই ক্রমৌসোম থাকে তা হলে 

সেটি পুরুষ জীবের রূপ নেবে । কি ভাবে ক্রোমোসোম, ভ্রণে লিঙ্গ লক্ষণ 

বিকাশে সাভাধ্য করে তা এখনও এক রহস্ত। আমরা এখন অব্য 

জানি লিঙ্গ লক্ষণ বিকাশের অন্তম প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত রয়েছে যৌন 

( সেকস) হর্মোনে বিভিন্ন গ্লাণ্ডের (গ্রন্থির ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ষেও আমরা 

অনেক কথাই এখন জানি। জটিল ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়া! পদ্ধতির ( ফীড ব্যাক ) 

সাহায্যে গ্রাগুগুলি পরম্পরকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেকটি গ্লাণ্ড পৎস্পরকে 

সাম্যাবস্থায় রক্ষা করে। ক্রোমোসোম কি ভাবে হর্মোন উৎপাদন বা 

যৌনপ্রকৃতির ( সেক্সের ) অন্য কোনও বিষয় নিয়ন্ত্রণ কবে, তা৷ আমরা এখন'ও 

জানি না। 

জীব দেহে কোন লিঙ্গ কেন দেখা দেয়, তা স্থির করার সমস্যাবলী ১৯৩২ 

সালে হারাট এস জেনিং সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন, “লিঙ্গ লক্ষণ 

বিকাশে জিনের প্রভাব কার্ধকরী হয় তার উৎপন্ন হর্মোন থেকে । গ্র্থিতে 
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কোন হর্মোন দেখা দেয়, তা নির্ভর করে, শুরুতে সেখানে কোন ধরনের জিন 

ছিল তার উপর” অন্তঃকরণ সম্পকিত গবেষণা! নতুন ভেষজ বিজ্ঞান ও 
মনস্তত্বভিত্তিক চিকিৎসাব্যবস্থা! প্রবর্তন করেছে । এ ছুটি শাত্র অবশ্য এখনও 

শৈশবাবস্থায় । এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্টকার্ড যদিও ব্যক্তিত্বেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী 

সম্পর্কের কিছু প্রমাণ দিয়েছিলেন। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক অঙ্গ 

সংস্থান বিদ্যা বিভাগে কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে 
সর্বপ্রকার স্ুম্পষ্ট ব্যক্তিত্বই প্রীয়শঃ বংশগত বৈশিষ্ট্য । কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই 

বৈশিষ্ট্যগুলি গ্লাগুগুলির অতঃক্ষরণের বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। 

লক্ষা করেছিলেন, কতকগুলি গ্রন্থি (গ্যাণ্ড) একত্র মিলে কতকগুলি জাতের 

কুকুরের দেহে পক্ষাঘাতের স্যস্টি করে। স্টকাঙ”কত্রিম উপায়ে কতকগুলি 
জাতের কুকুর সৃষ্টি করলেন। যেগুলি খেয়াল খুশি ও বিচিত্র অব্যবস্থচিন্ততাবর 

বুদ্ধি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে এমনি সব অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের 

অন্রবূপ। পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে কুকুবগুলির এই অস্বাভাবিক 

প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে ম্যাণ্ডের গোলযোগ । আরও দেখা গেছে যে সাত 

ফৌনগ্রস্থির ( সেক্স্ ম্যাণ্ডের ) উপর প্রতিক্রিয়া স্থপ্টি করে। বহু বিজ্ঞানীর 
দ্য বিশ্বাস ফলিত শরীরবিদ্যা ভবিষ্যতে একদিন হর্মোনের সাহায্যে বাক্তিত্বের 

রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে৷ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীর! 
এখন আর নীচ, কুক্ষ ও নির্বোধ প্রকৃতির মানুষের বদলে ফরমাস মাফিক কাঁজ 

করার অন্থরূপ, সদাশয়, মধুর স্বভাব, ও কর্মতৎপরতা সম্পন্ন কলের মানুষ 

( রোবট ) তৈরী করার কথা বলেন না। তারা! চেষ্ট] করছেন জীব বিজ্ঞানের 

সাহাযো এমনি ফরমায়েসী মান্ষ তৈরী করতে । এদিক দিয়ে যেখানেই 

একটু আলোক দেখছেন, সে দিকেই তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। আশা 

করছেন, জীববিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের চারিত্রিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য ও 

গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করতে তারা একদা নিশ্চয়ই সফল হবেন । 

হর্মোন ছাড়া আরও কতকগুলি বস্তু আছে যেগুলিও মানুষের স্বাস্থ্য ও 

বাক্তিত্তবের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে । এগুলি হল খাগ্প্রাণ বা ভাইটামিন। 

ভাইটামিন সম্বন্ধে গবেষণা তা থেকে আহরিত পুষ্টি সম্বন্ধে নতুন তত্ব সাধারণ 
ভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকার অত্যুজ্জল অবদান । হর্মোনের মত এ 

অবদান মৌলিক । যে সব স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী এই উভয় ক্ষেত্রে পথিরুতের 
কাজ করেছেন ইভান্স তাদের অন্যতম । ভিনি হর্মোনের গবেষণায়ই 
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চিরম্মরণীয় কীতি রচনা করে যাননি, ভাইটামিনের ক্ষেত্রে ও অনেক মৌলিক 
আবিষ্কার ও অবদান রেখে গেছেন। মুলতঃ রসায়ন বিজ্ঞাণীরূপে তিনি এই 
সব গবেষণাও আবিষ্কার করেননি | করেছিলেন প্রাণ প্রক্রিয়ার পরম্পর 

সংযুক্ত সমগ্র শক্তিগুলির সন্ধানকারী শারীর স্থানবিদ ও শারীরবৃত্তাবিদ্রূপে । 
ক্যালিফোনিয়! বিদ্যালয়ের ফলিত জীববিজ্ঞীনের ইনসটিটিউটে মুষিকের 

যৌন প্রবৃত্তি চক্র সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় থেকে ইভান্স ভিটামিন সম্বন্ধে 

গবেষণ] শুরু করেন। হর্মোন সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সময়ই তিনি 
এ কাজ হাতে দেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা কার্ষে ব্যবহৃত ই'ছব, গিনিপিগ, 
খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণীগুলির খাছ্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছিল এই হর্ষোন 

ক্রান্ত পরীক্ষাকালে। প্রাণীগুলির যৌন প্রবৃত্তি চক্র রচনায় এদের খাগ্ের্ও 
কোনও প্রভাৰ রয়েছে এমনি অন্গমান করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাযুদ্ধে 
যোগ দেবার আগের তিনটি বছরে (€ ১নং ১৪--১৬ ) উইস্কশনিন 

বিশ্ববিদ্যাপয়ের মাঁলকোলুম ভিটামিন এ ও বি আবিগ্গার করেছিলেন। এই 

এ ও ধিভিটামিন সম্বন্ধে কতকগুলি খাদ্য তৈরি করেছিলেন ম্যালকোলুম। 
ইভান্ন তার গবেষণাগারের কতকগুপি ই'ছুরকে নিয়মিত এই ভিটামিন যুক্ত 
খাছ্য খেতে দিলেন। কিছুদিন পর তিনি আশঙর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন 

এই খান খেয়ে ই'ছুরগুলির স্বাভাবিক যৌন চক্র দেখা দিচ্ছে, যৌন 
সংসর্গ ও গ হচ্ছে, কিন্তু গর্ভস্থ শাবক জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না। 
বিকাশ কালেই গর্ভ মধ্যেই ভ্রণটির মৃত্যু ঘটেছে । ভিটামিন এ বা বি 

কোনটিই এই ভাবে জরাযু মধ্যে ভ্রণের এই অদ্ভুত মৃত্া রোধ করতে 

পারছে না। 

তারপর শুরু হলভ্জণের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 

উপাদানযুক্ত খাছ্যের সন্ধান। দেখা গেল টাটকা লেটুস ও শুকনা আলফাফা 
খড়ে এই উপাদানটি বিদ্যমান রয়েছে কারণ ইছুরের খাছযের সঙ্গে এগুলি 

মিশিয়ে দিলে বন্ধ্যাত্ব গ্রতিরোধ করা যায়। গমের বীজও এমনি শক্তিশালী 
উপাদদান। এ থেকে যে সোনালী বূঙ। তৈলাক্ত পদার্থ নিষ্ষাশিত করা যায়, 

তার কণা মাত্রই মৃতবৎসার দোষ, ও বন্ধ্যাত্ব রোধ করতে সক্ষম । যতদিন 

ন] নিশ্চিত হতে পারছেন যে খাছ্যের এই অজ্ঞাতপূর্ব উপাদানটিই পুরুষ মুষিকের 

বন্ধ্যাত্ব ও স্ত্রীমুষিকের গর্ভআ্রাবের জন্য দায়ী, ততদিন এ বিষয়ে আরও 
গব্ষেণ! চালাতে লাগলেন ইভান্স। তারপর ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে 

২২ 
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(এই বছরেই ম্যাসকোলাঁম ভিটামিন ডি আবিষ্কার করেছিলেন ) তিনি 

ভিটামিন একস্ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। এর নাম পরে বদলে 

রাখা হয় ভিটামিন-ই। 

এই ভিটামিনটি আবিষ্কৃত হবার পর এটি মানুষের কাজে লাগানোর কথা 

চিন্তা করতে লাগলেন ইভান্স ও আরও অনেকে । তাদের মনে পড়ল সহস্র 

সহস্ত্ ছূর্তাগিনী নারীর কথা! এরা স্বস্থ, নিরোগ, স্বাভাবিক অথচ গর্ভে পূর্ণ 

সময় সন্তান ধারণ করতে অক্ষম--প্রতিবারই অকালে গভপাত হয়ে যায়। 

নারীর অকাল গর্ভপাত রোধে এই ভিটামিনই কার্ধকারী হবে, ইভান্ন এমনি 

কোনও দাবী করেননি । কিন্তু ডেনমার্কের ওডেনসের কাউন্টি হাসপাতালের ডাঃ 

পি. কোকৎ মুলার কতকগুলি গাভীর উপর ভিটামিন-ইর উপযোগিতা পরীক্ষা 
করেন। এই গাভীগুপির অকাল গর্ভম্বাব হবার দোষ ছিল। মৃলার এদের 

ভিটামিন-ই সেবন করিয়ে স্থফল পেলেন। এরপর পরবর্তী পর্যায়ে যে সব 

পরীক্ষা তিনি চালিয়েছিলেন, তার ফলাফল তিনি ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে 

ইংরাজী মেডিকেল জানাল, 'ল্যান্সেট” পত্রিকায় প্রকাঁশ কবেন। তার পরীক্ষার 
এক নং কেস হল ,চবিবশ বছর বয়প্া একটি স্ত্রীলোক । এর চারবার গভপাত 

হয়। একে ইভান্স আবিষ্কত গমের তেল খাওয়ান হয়। এবার গতধারণ 

করে স্ীলোকটি স্বাভাবিক ভাবেই সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দ্িল। ছুই নং কেস 

হল একটি উনত্রিশ বৎসর বরক্ষা নারী। প্রথম সন্তানের জন্মের পর উপধুর্পরি 

পাচবার এর গভপাত হয়। এই জ্ীলোকটিকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ছুই বড় 

চাঁমচে এই গমের তেল খাওয়ান হল প্রথম ক্রীলৌকটির মত এও স্বাভাবিক স্থস্থ 

সবল সন্তান প্রসব করল। কিছু সংখাক বিজ্ঞানীও মনে করে থাকেন যে 

সন্তান ধারণ কালে নারীদের পক্ষে এই ভিটামিনই অতিশয় প্রয়োজনীয় । কিন্তু 

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মনে এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ রয়ে গেছে। তারা আরও 

নিঃসন্দেহ প্রমাণ চান। ত1 ন। পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেন। 

কলাম্ির] বিশ্ববিগ্ঠালয়ের হেনরি পি. শেরম্যান গবেষণা কালে লক্ষ্য করেছিলেন 

যে ভিটামিন-এ-র অভাব ঘটলে ৪ জনন তন্ত্র ঠিক মত কাজ করতে পারে না। 

তাহলে, বোঝা! যায় যে জনন ক্রিয়ার সহায়ক শুধু একমাত্র ভিটামিন-ই নয়। 
অন্ত ভিটামিনও একাজে সাহায্য করে থাকে । স্বাভাবিক প্রজনন কাজ 

চাঁলনোর জন্য যে সব রাপারনিকের প্রয়োজন হয়, ভিটামিন-ই তাদের একটি, 

এই মাত্র । প্রজনন কার্ধের সঙ্গে ভিটামিন-ই-র সম্পর্কটি এখনও স্থপরিস্ফুট হয়ে 



হাঁরবার্ট ম্যাকলীন ইভাম্স ৫ 

ওঠেনি । এ সম্বন্ধে যে সব দুর্বোধা প্রশ্নের এখনও কোন মীমাংসা হয়নি 

সেগুলি হল £ ভ্রণের বিকাশে ভিটামিনের ক্রিয়া চলে ঠিক কোন প্রণালীতে ? 

ভিটামিন-ই-এর অভাবে ভ্রণগুলি কেন অকালে নষ্ট হয়ে যায়? কেনই আবার 

ভিটামিন সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ স্বাভাবিক শাবক জন্ম নেয়? মাস্ষের দেহে 

এমনি ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে কি? এমনি কতক গুলি প্রশ্মের উত্তর খুঁজে 
বার করতে ইভাম্সও তার সহকম্মীদলক্যালিফোনিয়াবিশ্ববিষ্ঠালয়েরগবেষণাগাঁরে 

অক্লীন্ত ভাবে গবেষণ। চালাতে লাগলেন সেই বিরাট ইন্বর বাহিনী নিয়ে। 

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের প্রথম দ্রিকে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বায়োকেমিক ইনস্টিটিউট প্রচার করলেন যে হেনরিক ড্যাম নামে তাদের 

একজন গবেষক মুরগীদের প্রয়োজনীয় স্বেহে দ্রবণীয় আর একটি ভিটামিনের 
সন্ধান পেয়েছেন। শুকরের যর, চবি, পাটবীজ, শশ্তকণা, শক্তজাঁতের 

বাধাকপি. ও টমেটোতেও তারা এই ভিটামিনের আস্তত্ব পক্ষা করেছেন। 

সবুজ শাকশব্জী, বিশেষ করে আলফাপফায় এটি প্রঠির পর্মীণে বিছ্ঞমান । এই 

রক্তম্বাব-বিরোধী ভিটামিন ঘন করে মুবগীর বাচ্চাকে খাওয়ালে তার বক্তআীব 
বন্ধ হয়। স্ক্যাপ্ডিনেভীয় ও জার্মান শব্ধ “কোয়াগুলেশনস্ ভিটামিন' থেকে এর 

নাম দেওয়া হল ভিটামিন-কে । 

বিশুদ্ধ আকারে এই বস্তটি নিষ্কীশনের চেষ্টা চলতে লাগল । সেণ্ট লুই 

ইউনিভারসিটি স্কুল অব মেডিসিনের জীব বসায়ন বিদ্যা বিভাগে সিডনী এ 

থেয়ার এবং এড ওয়ার্ড এ ডোইজি ১৯৩৮ সালে কে-১ ভিটামিনটি বর্ণহীন 

কেলাস রূপে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন। পরে তারা পচামাছের সার 

থেকে ভিটামিন কে-২ (ঘ্2) বিচ্ছিন্ন করলেন। ডোইজি ও তার সহ 

কর্মীদল ১৯৩৯ সালে এই ভিটামিন কৃত্রিমভাবে তৈরী করলেন। কোপেন 

হেগেনের হেনরিক ড্যামের সঙ্গে তারা একত্রে এর জন্য ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল 

পুরস্কার পান। 

ইভান্স যখন ভিটামিন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তার আগেই 
আমেরিকার অন্ত বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে বেশ কিছু প্রাথমিক গবেষণার কাজ 

করেছিলেন। আমাদের ছুপ্ধ ও মাংস সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সর্বোৎকষ্ট পশ্ত 
খাদ্য আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে পশুখাগ্চ গবেষণার স্বত্রপাঁত হয়। প্রথম দিকে 

ভিটামিন গবেষণায় যে অগ্রগতি ঘটেছে তা এই পশুখাছ্য গবেষণ। থেকেই। 
বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিই ছিল এই গবেষণার আদি কেন্দ্র 
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প্রথম দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছিলেন 
উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গবেষণ] কেন্দ্র । গবেষণার বিষয় ছিল 
পুরাতন একটি প্রশ্ন। বহুবার এ নিয়ে বহু আলোচনা! হয়েছে কিন্ত কোনও 
সমাধান মেলেনি। খাছ্যের রাসায়নিক উপাদান যদি ঠিক থাকে এবং 

ধ্ঁহিক তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা যদি তার একই প্রকার থাকে 

তা হলে যেকোন খাছ্ই খাওয়া যাক না কেন; তাতে কিছু এসে যায় 

না_এ কথা কি সত্য? জীবদেহ হয়ত সত্যই ঠিক একটি এঞ্জিন নয়। 
যাতে মাঝে মাঝে কয়লা বা তেলের যোগান দিলেই তা নির্দিষ্ট ক্যালোবির 
তাপ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। বরং এ কথাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত 

মনে হয় যে কোনও নির্দিষ্ট খাছ্যের দ্বারা যে পরিমান তাপই উৎপন্ন 

হোক না কন, আসলে দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন সেই খাঁছ্ের কতকগুলি 

বিশেষ উপাদান। এ কথা কি সম্ভব হতে পারে না ষে কোনও প্রাণীকে 

কোনও খাগ্য আক খাওয়ালেও সেই খাদ্যে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় 
উপাদানের অভাবের ফলে প্রাণীটি দিন দিন রুগ্ন হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যস্ত 
মারা যেতে পারে? 

এসম্বন্বে যে সব মতবাদ প্রচলিত ছিল সেগুলির সত্যতা নির্ধারণের জন্য 

স্টেফেন এম ব্যবকক একটি পরীক্ষা ফাদলেন। তার নিজের ধারণ। হয়েছিল 

যে খাছ্যে ক্যালোরির পরিমাণই সব নয়। বিশ্ববিদ্ভালয়ের আশেপাশের 

কৃষক সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নিকট অবিরত এই প্রশ্ন তুলতেন £ 

কোন্ ধরনের খাছ্য তাহাদের গবাদি পশুগুগির উন্নতি সাধনে সক্ষম হবে? 

সবল ও অকপট প্রশ্ন। এরপর পুষ্টি বিষরক যে সব তথা আবিষ্কৃত হল, 

যে সব বিচিত্র ঘটনা শৃঙ্খল আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত 

নৃতন ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্ুপ্রীণিত করে তুলল, তার মূলে ছিল মধ্য পশ্চিমা- 
ধলের কষক সমাজের এই ব্যাকুল প্রশ্নের সমাধাণ গ্রচেষ্টা। 

১৯০৭ সালে এই পরীক্ষা শুরু হল। পরীক্ষা কার্য পরিচালনার ভার 

দেওয়া হল এডুইন বি. হার্টের উপর। এই পরীক্ষা অনুযায়ী চারদল বকনা 

বাছুরকে বিভিন্ন ধরণের খাছ্য খাওয়ান হতে লাগল । একদলকে খেতে 

দেওয়া হল শুধু গম, আর একদলকে ভুট্টা, আর একদলকে জই। চতুর্থ 

দলটিকে খাওয়ান হল গম তুট্টা-জই একত্র মিশিয়ে । এই সকল রাসায়ানিক 
পদার্থ যা খাওয়ান হল তা সযত্তে রাঁসায়ানিক সমীক্ষণ ও নিখুঁত ভাবে ওজন 
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করার ব্যবস্থা হল, যাতে প্রতিটি বাছুরের ভাগে সমপরিমাণ তাঁপ উত্পাদন- 

কারী সমজাতীয় রাপায়ানিক পদার্থ পড়ে। এই বাছুরগুলির খাগ্ই শুধু 

বিশদভাবে পরীক্ষা করা হল না, এদের গোবর ও চোনার ওজন নেওয়া 

হতে লাগল। এর বেশীর ভাগ কাজের ভার পড়েছিল এলমার ভি. মাক 

কোলুমের উপর। তিনি তার কিছু আগে উইস্কনসিনেব মাডিসনে এসে 
পৌছেছেন। 

গবেষণার কাছ কতটা এগোল, প্রতিদিন সকালে গবেষক কমীবা 

একত্র জড়ো হয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করতেন । ম্াককোলুমণ অবশ্য 

এই গবেষণার প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । কিন্ত গবেষণাটি যে ভাবে চালান 

হচ্ছে তাতে এর সাফল্য ও নিভুলিতা সম্বন্ধে তার কিছুট! সন্দেহ ছিল। তার 

মতে পুষ্টি সম্বন্ধে এই পরীক্ষা চালন উচিত এমন পদ্ধতিতে, যা আরও 

সহজে নিয়ন্ত্রণ-সাধা। বিষয়টি গবেষণার যোগ্যই বটে, হয়ত এই পরীক্ষা 

থেকে কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল পাপ্তয়া যাবে। কিন্ত এ পরীক্ষা পুষ্টির বিরাট 
সমহ্যার মুলে প্রবেশ করতে পারবে শা। ম্যাককোলুমের মনে হল, 'যে সব 

গবেষক ছোট ছোট প্রাণীর উপর পুষ্টি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালালেন, তারাই 

ঠিক পথে চলছেন'_ তিনিও এ পথে পরীক্ষা চালান স্থির করলেন, কিন্তু এই 

পরীক্ষায় একট নতুন ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করবেন। তিনি তীর পরীক্ষা - 

ধীন প্রাণীগুলিকে খেতে দেবেন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ রাসায়ানিক দ্রবা যার উপাদান 
নিভূলি ভাবে তার জান! থাকবে । 

১৯০৭ সালের শেষের দিকে । উইসকনসিনে পৌছাবার কয়েক মাস 
পরই তিনি তার পরিকল্পিত গবেষণার জন্য একপাল ইছুর সংগ্রহ করে পুষতে 
শু করলেন। কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টুর মালথাসের মতবাদে বিশ্বাস 

করতেন । ম্বাককোলুমের এই পুষ্টির সমস্া নিয়ে গবেষণার পরিকল্পনীটিকে 

তিনি খুব সহান্ষভৃতির দৃষ্টিতে দেখলেন না। স্কুলের অধ্যক্ষও সমস্যাটির 

এমনি নতুন পদ্ধতিতে সমাধান প্রচেষ্টার বিরৌধিতা করলেন। কিন্তু কানা 
বাবকক ম্যাককোলুমের গবেষণাগারে এলেন। একটা উচু টূলে বসে, 

ভাল চোখটি দিয়ে পড়েই তরুণ ম্যাককোলুমের গবেষণার পরিকল্পনা পরীক্ষা 
করে দেখলেন । পৰীক্ষা চালানোর সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কাজেই 

ম্যাককোলুম তীর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন । পু্টি সম্পর্কে পরীক্ষা গবেষণা 
চালানোর জন্য আমেরিকায় ম্যাককোলুমই প্রথম ইছুরের পাল পোষেন। 
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প্রথমে তিনি বুনো ইছুর দিয়ে পরীক্ষা চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্তু দেখা গেল খাঁচায় বদ্ধ অবস্থায় এগুলি খুবই ভয় পেয়ে যায়, এবং 

হিংআ্র হয়ে ওঠে । এগুলির বদলে তিনি শাদ1 ইছুর নিয়ে পরীক্ষা শুরু 
করলেন । শিকাগো শহরে পোষা জন্ব-জানোয়ার বিক্রেতার নিকট হতে 

তিনি এগুলি কিনেছিলেন । 

ব্যাবককের বাছুরের পাল সানন্দে বেড়ে চলেছে । কলেজে ছেলে 

পড়ানোর মাঝেও সময় করে ম্যাককোলুম তার ইছুরের পাল নিয়ে গবেষণা 
করে চললেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয়ে আমিষ ও নিরামিষ-ভোজীদের 

তুলনামূলক কমর্ষমতা নির্ণয়ের পরীক্ষা হয়েছিল। এ পরীক্ষা তিনি 

তার গবেষণার পক্ষে অবান্তর মনে করলেন। তিনি নিভু ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা করতে উদ্যত, কোনও আধা-বৈজ্ঞানিক ভোজবাজি 

দেখাতে যাচ্ছেন নাঁ। খাঁচায় জীবন্ত ইছুরগুলি তার অভ্রান্ত টেস্টটিউব; 
ইচুরগুলিকে যে খাদ্ধ খাওয়াচ্ছেন তা বিশুদ্ধ রসায়ন। পরীক্ষা থেকে যে 

ফলাফল পাওয়া যাবে তা ্থুম্পষ্ট, নিখুত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। যে 

কোন ছাত্রই ইচ্ছা করলে নিজে হাতে কলমে সে পরীক্ষা পুনরায় করে দেখতে 

পারবে । এই হল তার কার্যক্রম, এ থেকে তিনি একচুলও নড়বেন না। 

১৯১১ সালে, ম্যাককোলুম যখন তার মৃষিক কাহিনী নিয়ে গবেষণায় রত, 
তখন উইসকনসিন কৃষি গবেষণা! কেন্দ্রের বকনা বাছুর নিয়ে পুষ্টি সম্পকিত 

গব্ষণার ফলাফল প্রকাশিত হুল তাদের ১৭ নং রিসার্চ বুলেটিনে। দেখা 
গেল পরীক্ষার ফলাফল অতি অদ্তুত। প্রতিটি বাছুরকেই সমান পরিমাঁণ 

শ্বেতসার, চিনি, প্রোটিন, লবণ, খনিজ পদার্থ ও জল খেতে দেওয়! হয়েছিল । 

কিন্তু এই খাছ গ্রহণের ফলাফল দেখা দিয়েছে বিভিন্ন প্রকার। যে 

বাছুর গুলিকে ভূট্রা! খাওয়ানো হয়েছিল, সেগুলি হয়েছিল তেজী। তাদের 
গায়ের চামড়া হয়েছিল নরম মন্গণ। এরা সময় “মত স্বাস্থ্যবান বাচ্চা প্রসব 

করল। যে গকগুলি গম খেয়ে বেড়ে উঠেছিল সেগুলি হল ছুবল. আলমসে 

প্রকৃতির, গায়ের লোম হল রুক্ষ, এরা কোনও জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করতে 

পারত না। প্রসবের আগেই বাচ্চা মারা যেত। জই এবং ভুট্টা, গম ও জই 

একত্র মিশিয়ে খাওয়ান হয়েছিল যে বাছুরগুলিকে সেগুলির বৃদ্ধিও ম্বাভাবিক 

হল না। এদের কতকগুলির গর্ভমাস পূর্ণ হবার আগেই বাচ্চা হল। 
কতকগুলি বাচ্চা হল রুগ্ন গুরুতির, জন্মের অল্পকাঁল পরেই মারা গেল। 
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স্পষ্টতই বিভিন্ন খাছ্যের উপাদানই গরুগুলির স্বাস্থ্যের এই বিপুল পার্থক্য 

ঘটিয়েছে। কিন্তুএ থেকে বোঝা গেল না কেন ভুট্টা খেয়ে বাছুরগুলির 
স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, আর জই খেয়ে ঘটে অবনতি ! 

১৯১৪ সালে জানাল অব বায়োলজিক্যাল কেমিস্্রী ম্যাকলুষের 

গবেষণাগারের একটি গবেষণীমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করল। এই প্রবন্ধটি পুষ্ট 
বিষয়ক গবেষণায় একটি নতুন অধ্যায়ের সুচনা করল। প্রবন্ধটির নাম 

“আইসোলেশন অব দি সাবসস্ট্যানস ইন বাটার ফ্যাট হুইচ একজাটস এ 

স্টিমুলেটিং ইনফ্লুয়েন্স অন গ্রোথ” (18010101001 609. ৪5195080091) 

705666৮ 9৮ 10101) 86109 8, 80120190106 10000610989 ০2 £1০ত6]) 

মাখনের যে উপাদানটি জীব দেহের বৃদ্ধির সহায়তা করে সেটির বিচ্ছিন্নকরণ)। 

এই প্রবন্ধে একটি লেখ ছিল। এটি পুষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণ 

দুর করল, একটি নতুন ভিটামিন আবিষ্কারে সহায়তা করল । আশি দিন ধরে 

১৪১ নং ইদ্ুরটিকে ছানা, শ্বেতসার, ল্যাকটোজ, এগাএগা (সামুদ্রিক আগাছ। 

থেকে তৈরি জেলি , লবণ জল, ও লার্চ খাওয়ান হয়েছিল। এতে ইছ্রটির 

ওজন ভয়ানক ভাবে কমে যেতে দেখা গেল। এর পর প্রত্যহ ইছুরটির 
খাবারের সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ মাখনের নিধাস মিশিয়ে দেওয়া হতে 

লাগল। এবার দ্রুত ইছু€টির ওজন বাড়তে লাগল এতে । পয়ত্রিশ দিনে 

ইদুরটির পঞ্চাশ গ্রাম ওজন বেড়েছিল। এর পর মাককোলুম মাখনের বদলে 
ডিমের কুস্থম মেশালেন খাগ্যে। লেখে রেখার উধ্বগতি অব্যাহত রইল। 

কিন্তু এর পর যখন ডিমের কুস্থমের বদলে খাবারে জলপাই তেল মেশান হ'ল 

তখন ইচছুরটিব বুদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল । এ থেকে ম্াককোলুম এই সিদ্ধান্ত করলেন £ 

চবি ও তেল, এদের রাপায়নিক উপাদান সামান্য পৃথক হলেও কিন্তু এদের 

জীবের বুদ্ধি উত্তেজক ক্ষমতা পৃথক, কারণ এদের অন্যবিধ নির্যাসগুলির সঙ্গে 

মিশ্রিত রয়েছে “অজ্ঞাত-পরিচয় কতকগুলি উপাদান-_-এগুলি স্সেহে দ্রবণীয় 

(ভিটামিন )-এ?। 

দুবছর পর ম্যাককোলুম আর একটি ভিটামিন আবিষ্কার করলেন। 

ছানার জল থেকে ছুগ্ধ শর্করা (ল্যাকটো'জ ) তৈরি হয়, তা থেকে তিনি এই 
ভিটামিনর্টি আবিষ্কার করেছিলেন । এটি একটি রাসায়নিক পদার্থ। এত্র 

দ্বারা মানুষের বেরিবেরি রোগ সারে। ম্যাককোলুম এর নাম দিলেন জলে 

ভ্রবণীয় ভিটামিন-বি। ভিটামিন নিয়ে যে বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল তা 
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অনেকট1 কাটল। আপাতদৃষ্টে বোঝ]! যাচ্ছে, এমন কতকগুলি রাসায়নিক 

পদার্থ রয়েছে, পুষ্টির জন্য খুব সামান্য পরিমাণে এদের প্রয়োজন হয়। 

ম্যাককোলুম এদের মধ্যে ছুটি আবিষাঁর করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ১৯১২ 

সালে এ-হোলস্ট তৃতীয় আর একটি আবিষ্কার করলেন । পরে এর নাম 

দেওয়া হয় ভিটাষিন সি। এটি স্কাভি রোগের প্রতিরোধক । 

এরপর আরও ভিটামিন আবিষ্কৃত হতে লাগল । ১৯২২ সালে ম্যাককোলুম 

কর্ড মাছের তেল থেকে তৈরি স্সেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-ডি আবিষ্কারের কথা 

ঘোষণা করলেন । এই ভিটামিন্ ভি রিকেট প্রতিরোধে সক্ষম । পরের বছর 

তিনজন বিজ্ঞানী স্বতন্থভাবে এবং প্রায় যুগপৎ কৃত্রিম উপায়ে এই ভিটামিনটি 

তৈরি করলেন । নিউইয়র্কের শিশু-চিকিৎসক আলফ্রেড এফ, হেস, লগ্ুনের 

লিস্টার ইনসষ্টিটিউটের এইচ. গোল্ডব্রাট, উইসকোনসিনের মাডিসনে ওরিক- 

হিনবক, এরা অতি সামান্ত পরিমাণ ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাছ্যবস্তূতে 

অতিবেগুনী বশ্মিপাত করে সেই খাছ্-বস্ত ভিটামিন ডি-কে সমৃদ্ধে করে 

তুললেন । 

ভিটামিন-ডি উৎপাদন করতে স্টিনবক একটি অতি সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ 

করেন। এই পরীক্ষায় তাকে সাহায্য করোছলেন আি ব্লাক। কতকগুলি 

ইদুরকে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ রেখে, তারা তাদের এমন ধরনের খাদ্য খাওয়াতে 

লাগলেন যাতে ইদুরগুলির রিকেট জন্মায় । এই খাদ্য খাবার পর ইদুরগুলির 

বিকেট দেখা দিল। তারপর এই অন্ধকার কক্ষবাসী ইদুরগুলিকে যে জোয়ার 

অন্ঠান্ত খাছ্য দেওয়া হত তার উপর অতি-বেগুনী রশ্িপাত করে তাদের 

খেতে দেওয়া হল। কিছুদিন এই খাদ্য খাবার পর ইছুরগুলির রিকেট সেরে 

গেল । মান্গষের যে সব খাদ্যে ভিটামিন-ডি-র অভাঁব আছে, ্িনবক পেগুলির 

উপরও এমনি অতি-বেগুণী রশ্নিপাতি করে সেগুলিকে ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ কবে 

তুললেন। দেখতে পেলেন তার এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সঙ্গে মগ্টস্ত-ভোগ্য 

ভিটামিন-ডি তৈরি করা যায়। লোভী ব্যবসায়ী শ্রেণী যাতে ভিটামিন-ভি 

তৈরির এই পদ্ধতিটির স্থবযোগ গ্রহণ করে জননাধারণকে শোষণ করতে না৷ 

পারে তার জন্য স্টিনবক এই আলোক বশ্মি প্রয়োগ খাছ্যের ভিটামিন-ভি পরিমাণ 

বৃদ্ধির প্রণালীটির পেটেণ্ট গ্রহণ করলেন। ১৯২৪ সালের ২শে জুন তিনি 

পেটেন্টের জন্ত আবেদন করেন। পেটেপ্ট হস্তগত হলে সেটির (নং ১৬৮,৮১৮) 

স্বত্ব তিনি উইস্কনপিন বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন। এই পেটেন্ট থেকে 
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প্রাপ্ত অর্থ বিলি ব্যবস্থার ভার দেওয়া হল উইসকনসিন আলামনি রিসার্চ 

ফাউণ্ডেশনকে । 

টিনবকের এই অতি-বেগুনী রশ্মির সাহায্যে ভিটামিন-ডি প্রস্তত প্রণালী 
যে সব খাদ্য প্রস্ততকারী কারখানা বাবহার করল, তাদের নিকট হতে এইটির 
ও আরও একটি সহায়ক পেটেন্টের রয়ালটি বাবদ ফাউণ্ডেশণ লক্ষ লক্ষ ডলার 

অর্জন করল। এই অথ গবেষণার কাজে নিয়োগ করবার জন্য বিশ্ববিষ্ঠালয়কে 

দেওয়া হল। আমেরিকার আর 9 বারো তেবোটি বিশ্ববিদ্যালয় এমনি ভাবে 

তাদের গবেষক অধ্যাপকদের গৃহীত পেটেন্ট থেকে গবেষণার কাজের জন্য 

প্রভূত অর্থ লাভ করেছিল। গবেষকদের পেটেন্ট থেকে প্রাপ্গ অর্থ গবেষণার 

কাজে নিয়োগ করা, এবং অন্যান্য গবেষক বিজ্ঞানীর অন্তান্য যে সব পন্থায় 

গবেষণার কাজে অর্থ সংগ্রহ করতেন, সামাজিক নীতির দিক দিয়ে তা 

স্তমুক্তিপূর্ণ ও বাঞ্চনীয় হলেও, কয়েকটি মহল থেকে এ ব্যবস্থার সমালোচনা 

করাও হয়েছে। তারা বলেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলের অধিকারী 

সমগ্র সমাজ। বাক্তিগত সম্পত্তিৰপে এরা তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 

পেটেন্ট বেজিস্্রী করবার বিরোধী । 

ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণার প্রতি বু আমেরিকান বিজ্ঞানী আরুষ্ট হলেন। 

ভেষজ বিজ্ঞানে, শারীরবুতে, রসায়ন বিজ্ঞানে, কৃষি বিদ্যায় উত্তরোভ্তর অধিক 

সংখ্যক গবেষক ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যায় ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণার ফলাফল 

প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৯১১ সালে যেখানে এমনি প্রায় চল্লিশটি 

গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৩০ সালে সেখানে সেই 

ভিটামিন সমন্ধে প্রায় পনেবোশতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি 

শ্রেণীবদ্ধ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। এই গবেষণার জন্য হাজার হাজার 

ইছুর, কুকুর, পায়রা, গিনিপিগ এমন কি রোচ মাছও মারা হয়েছিল। 

বিভিন্ন ভিটামিনগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, হন্োন, সাধারণ বিপাক ক্রিয়া, 

সংক্রামক রোগ গ্রাহীতা, ভিটামিন বিক্রিয়া, সাধারণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর সঙ্গে 
এদের সম্পর্ক প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে 

লাগল। লীগ অব নেশানস্-এর নিযুক্ত একটি কমিটি বিভিন্ন ভিটামিনের 
শক্তির আন্তর্জাতিক মান নির্দিষ্ট করে দিল, নতুন ভিটামিনের গবেণায় নিযুক্ত 

বহু গবেষণাগারকে বিনামূল্যে ভিটামিন নির্যাস বিতরণ করল। সাবা বিশ্বই 
ভিটামিন গবেষণ ও প্রস্তত কার্ষে ব্যাপৃত হল। 
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টিনে পোরা খাগ্সামগ্রী প্রস্ততকাঁরী শিল্পে নিযুক্ত বাবসায়ীবুন্দ ভিটামিন 

নিয়ে প্রচণ্ড মেতে উঠলেন। এরা তাদের বিজ্ঞাপনে তাদের প্রস্তত 

খাছ্যসাম গ্রীতে মিশ্রিত বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অতিরঞ্জিত ও অত্যাশ্চর্য 

( প্রায়শঃ অপরীক্ষিত ) গুণাগুণের ফিরিস্তি দিতে লাগলেন । খাছ্য সামগ্রীর 
প্রতিটি বাক্স, টিন বা অন্যান্য মোড়কে নানাবিধ অদ্ভূত গুণ-সম্পন্ন ভিটামিনের 
কথা লেখা হত-_এগুলি নিরাময় না করতে পারে ছুনিয়ায় এমন কোনও রোগ 

বুঝি নেই। রাতারাতি জনসাধারণ ভিটামিন-সচেতন হয়ে উঠল। 
'আমেরিকার মানুষ টিনে ভর্তি ভিটাখিনশুণা খাদ্য খেয়ে খেয়ে হাপিয়ে 

উঠেছিল । প্রথমে তাই তারা কাচা তরিতরকারী ও ফলমুলে নিহিত 
ভিটামিনের প্রতি আকষ্ট হল। টিনে পোরা খাবার তৈরির বড বড় 

কারখানাগুলি অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা ফলমূল ও শাকসন্ডীতে প্রাপ্ত ভিটামিন 
ও টিনে ভত্তি খাগ্যের ভিটামিনের শক্তির তুলনামূলক বিচার করবার জন্য 
নিজেরা গবেষণাগার খুলে রসায়নবিদ নিয়োগ করলেন, বা এ বিষয়ে গবেষণা 

চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্ভালয়ের গবেষণাগারগুলিকে অথ-সাহাষা পরতে 

লাগলেন । যখন দেখা গেল যে রান্না করা বা টিনে পোরা খাবারে বিভিন্ন 

ভিটামিনের পরিমাণ কম বা সেগুলি একেবারেই ভিটামিন-শৃন্ত, তখন 

রসায়নবিদগণ এই সব খাগ্যবস্ত ভিটামিন যুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। 

ভিটামিনের অতাশ্চধ গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে ভিটামিন-যুক্ত খাগ্শিল্পের 

মালিকগণ “সাইয়োস্ফি? (9910807)0$--বিজ্ঞানবাদ) নামে একটি শব্দ উদ্ভাবন 

করেছিলেন । সতামিথা। ও আধা-বৈজ্ঞানিক অর্থগ্যোতক এই শব্দটিকে 

এই সব ধনী শিল্পপতিরা তাদের “ভিটামিনযুক্ত” খাঁছ্যের প্রচার বিজ্ঞাপনে 
অবাঁধে ব্যবহার করতেন। কথাটা প্রথমদিকে ক্রেতাদের ভূতের মত পেয়ে 

বসেছিল একেবারে । যুক্তরাষ্ট্রের ফুড ও ড্রাগ আডমিনিষ্ট্রেশন ভিটামিন 

সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নিবিচারে লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শাস্তি বিধানের 

জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করতে লাগলেন । ভিটামিন নিয়ে এই হুজুগ 

একদিন অবশ্য কেটে গেল। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল, সাধারণতঃ 

লোকে যে সব খান্ঠ গ্রহণ করে থাকে, যেমন ছুধ, শাক শক্জী, ফলমুল, ভিম ও 

কিছু পরিমাণে মাংস-_ এগুলি সবই গড়পড়তা বেশ স্থষম খাছ্য, দেহের পুষ্টি- 

সাধন ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত ভিটামিন এই সবে 

প্রচুর পরিমাণে রয়েছে । ভিটামিনের অভাবে পুষ্টিজনিত সমশ্তার দিক থেকে 
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মানুষের বিশেষ কোনও ভয়ের কারণ নেই। এর চেয়ে সহশ্রগুণ ভয় রয়েছে 

সেই বিষম সামাজিক ব্যবস্থায় যেখানে প্রাচূর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর দেশগুলির 

লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারবজনিত অপুষ্টির সমন্তার সম্মুখীন হতে হয়। 

বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দাকালীন অবস্থায় । 

ভিটামিনের গবেষণা শুধু বিশুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানের কাহিনী নয়, ফলিত 

বিজ্ঞানের কাহিনীও বটে। বিভিন্ন ভিটামিন-যুক্ত খাদ্য এখন লক্ষ লক্ষ শিশু 
সাপ্পারণ ভাবে নিয়মিত গ্রহণ করে থাকে । কোটি কোটি লোক ভিটামিন-যুক্ত 

রুটি খেয়ে থাকে । ভিটামিনযুক্ত শত শত টন ঈস্ট, গুড়া দুধ, জই, কর্নফ্লেক, 

বিগ্কুট ও অন্তা্য খাদ্য এখন নিত্যই খাচ্ছে মান্য । ছুধে ভিটামিনের মাত্রা 

বাড়ানোর জন্য গাঁভীদের ভিটামিন ডি. যুক্ত ঈস্ট ও দুধ খাওয়ান হয়ে থাকে । 

হাপানি, বাত, মুগী ও অন্ান্য স্নায়বিক রোগ প্রবল শিরঃপীড়া, হৃদরোগ, 
সর্দি, নাশী ঘা, গেটে বাত প্রভৃতি পোগ চিকিৎসার, এমন কি বার্ধকারোধেও 

বহুদিন ধরেই চিকিৎ্সকবর্গ বিশেষ খাদ্য গ্রহণের বাবস্থা দান করে আসছেন । 
ভিটামিনের গুণাগুণ প্রচারিত হবার পর এই খাগ্ভিত্তিক চিকিৎসা প্রণাশী 
নতৃন অন্তপ্রেরণা লাঁভ করল। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বিশেষ মাত্রায় 

ভিটামিন প্রয়োগের ছারা রোগ নিরাময়ের পরীক্ষা চলতে লাগল । যেমন, 

পাইয়োরিয়া ( দীতের মাড়ির রোগ ), কয়েক ধরনের রক্তম্রাব, এমন কি 

হিমোফিলিয়া সারাতে ভিটামিন-সি প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছিল। 

বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে, সে দিন এই যুগে 

কি ভাবে কোটি কোটি মানুষের খাছ্যের প্রকৃতি ও ধরন বদলে দিয়েছে, সে 

কথাও সে প্রসঙ্গে লেখা হবে। পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল, খাছ্স্তর রাসায়নিক 
উপাদানের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে পর্যাপ্ত খাছ্যে উদর-পৃতিই সঙ্গত। খাদ্য 

গ্রহণ সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ হল এই £ সবল ও স্বাস্থ্যবান দেহ গঠনের 
জন্য দেহ যন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি খাছ্যের সঙ্গে সরবরাহ করতে হবে । 

নতুন এই পুষ্টি বিজ্ঞানের সাহাঘো মন্ষ্য সমাজের ঘোব অভিশাপ 
বেবিবেরি, শিশ্ুস্কাভি, রিকেট ও পেলাগ্রে রোগ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত আথিক 

সঙ্গতিসম্পন্ন ও স্বিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধা হতে নির্মল করা সম্ভব হয়েছে। 
বিজ্ঞান মানুষের গড়পড়তা আমুফ্কাল শতকর। পনেরো! বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, 

মানুষকে আগের চেয়ে আরও দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী করে তুলেছে। মনুষ্য 

সমাজের এই সব উল্লেখযোগা উন্নতি সাধনের অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী 
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করতে পারেন বহু মাক্কিন বিজ্ঞানী । এদের মধ্যে হার্বার্ট ম্যাকলিনস্ ইভাম্ম 

ও এলমার ভেরনন্ ম্যাককোলমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ইভান্স এখনও পিটুইটারি গ্রন্থির বহিভার্গের হর্মোনের বুদ্ধি-উত্তেজক 

ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করছেন, সঙ্গীদের নিয়ে এর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় 

ব্যাপূত রয়েছেন। ভিটামিন সম্বন্ধে গবেষণার কাজও তিনি পরিত্যাগ 

করেননি । ম্বাককোলাম ১৯৪৬ সালে সসম্মানে জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
জীব রসায়ন বিদ্ভার অধাঁপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর এক 

চোখ কানা । অন্ত চোখের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই সব 

অন্থবিধা সন্েও তিনি পুষ্টি সম্পর্কে মান্টষের ধারণা সম্পকিত গবেষণার 

ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন । এ কাজ যখন শেষ হল তখন তার ব্নস 
আটাত্তর বছর। তখন অবশ্য ভিটামিন ও হর্মোনের গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন 

নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৪ গবেষণা চলেছে সমানে । 



॥ ১৭ ॥ 

এডুইনন পাওুস্কেল হাল 
(১৮৮৯-১৯৫৩ ) 

আমেরিকার বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে অতিকায় 

যন্ত্রপাতি ও বিপুল নিধি 
এ দেশে বিজ্ঞানের যে সব শাখার চর্চা প্রথমে শুরু হয়েছিল জ্যোতিবিজ্ঞান 

তার অন্ঠতম। বহু যাজক ইউরোপ থেকে এ দেশে আবার সময় দুরবীক্ষণ 

যন্থ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। দূরবীন দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কর! 

ছিল এই সব পাদ্রী সাহেবদের এক শখ । নতুন দেশে মহা উৎসাহে তীরা 

এই শখ পরিতৃপ্ত করতেন। গির্জায় উপাসনান্তিক হিতোপদেশ (সামন ) 

প্রদান কালে তারা এই জ্যোতিবিজ্ঞানের জ্ঞান কাজে লাগাতেন পরমেশ্বর 

ও তার রচিত এই বিচিত্র নভোমগ্ডলের অত্যাশ্্ধ রূপ প্রদর্শন করতে । 

উপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকে বহু শৌখিন জ্যোতিধিদ নৌচালনার 
ন্থবিধার্থে জ্যোতিথিজ্ঞান চর্চা করতেন। তখনকার দিনে উপনিবেশবাসীদের 

জীবনে নৌপরিচালনা'র বিষয়টি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ! 

ইংলগের বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী জন এফ. হেশেলের স্থপারিশক্রমে ১৮২৯ 

সালে নাথানিয়েল বউডি5 ইংলগ্ের রয়েল আক্ট্রোলজিক্যাল সোসায়িটির 

সভা নিরাচিত হন। কুড়ি বছর পর হার্ভার্ড মান মন্দিরের প্রথম ডাইরেক্টর 

উইলিয়ান সি. বণ্ড এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। রয়েল 

আষ্ট্রনমিক্যাল মোসায়িটির সভাপতি এই উপলক্ষ্যে বলেন, আমেরিক 

ক্তরাষ্ট্রেরে অধিবাসীরা জ্যোতিথিজ্ঞানের চর্চা অপেক্ষাকৃত দেরীতে শুরু 

করলেও এখন তার! তাদের স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ-উদ্দীপন। নিয়ে এই বিজ্ঞানের 

সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে এ বিষয়ে, 

তার! তাদের ভূতপূর্ব গুরুদের শিক্ষা! দিতে সক্ষম ।” 



৩৩৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

১৮৬৭ সালে আলভান ক্লার্ক আঠারো ইঞ্চি ব্যাস-যুক্ত একটি স্থবৃহৎ দববীক্ষণ 
যন্ত্র নির্মাণ করলেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্তরনির্মাতা এবার 
জন্ম নিলেন আমেরিকায়। এব পর আরও অনেক দৃরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাতা 
আবিভূ্ত হলেন। বৃহৎ দূরবীন নির্মাণে এর] পথিরুতের কাজ করে গেছেন । 
জন এ. ব্রেসার ছিলেন একজন ইস্পাত কারখানার কর্মী। সামুয়েল লাংলির 

পরামর্শে ইনি কাচ ঘষার কাজ ছেড়ে দিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের কাজে হাত 
দেন। শুধু আমেরিক1 নয়, বিশ্বের বহু মান মন্দিরের জন্যও তিনি বড় বড় 

দ্ধবীক্ষণ যন্্ নির্যাণ করেছিলেন । 

এ কথা সত্য যে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের গবেষণা আশু কোনও বাস্তব 

প্রয়োজন সাধন করে না। এদিক দিয়ে এ গবেষণার তেমন বিশেষ কোনও 

গুরুত্ব নেই । মাকিন বিজ্ঞানীরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই জ্যোতিধিজ্ঞানের 

চর্চায় আত্মনিয়োগ করায় অনতিবিলম্বে এই দেশই জ্যোতিধিজ্ঞানের অগ্রগতির 

কেন্দ্রস্থল হয়ে দাড়াল। বিশেষ করে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র 

বিজ্ঞানের এই শাখায় বিশ্বের নেতৃস্থান অধিকার করেছে । এর জন্য আংশিক 

ভাবে দারী আমেরিকার বিক্তবান ধনীদের বদান্ততা। এই দ্বানশীল ধনী 

শিল্পপতিগণ উন্নততর ও বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও বিশাল মানমন্দির নির্মাণের 
জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন। এই ভাবে অতি আধুনিক অতিকায় 

যন্ত্রপাতির সাহায্য পেয়ে আমাদের জ্যোতিবিদগণ বিশ্বত্রঙ্গা্ড সম্বন্ধে যে সব 

তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, তা আবিষ্কার করার মত যন্ত্রপাতি 

পৃথিবীর আর কোনও দেশে ছিল না। আরও বৃহত্তর ও উন্নততর যন্ত্র তৈরির 
কল্পনা আমোরিকার শিল্পপতিদেপ রোমাঞ্চিত করে তুলত। এই মনোভাবের 

প্রভাবেই তারা জ্যোতিধিজ্ঞানের আপুনিকতম ও সবোত্কষ্ট যন্ত্রপাতি মাফ্িন 

'জ্যোতিধিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন । এই জ্যোতিধ্বিদের অশেকেই 
ছিলেন নিভীক চিত্তে নতুন তত্ব প্রচারের ছুর্লভ সৎ সাহস ও তীক্ষ প্রতিভার 

অধিকারী । এই সব যন্থপাতি নিয়ে এব বিশ্তদ্ধ বিজ্ঞান চর্চায়, 

জ্যোতিবিজ্ঞানের নব নব গবেষণায় মগ্ন হয়েছিলেন । ইউরোপীয় জ্যোতিষ 

চর্চায় যেখানে ছেদ পড়েছিল মাকিন জ্যোতিবিজ্ঞান সেখান থেকে শুরু 

করেছিল । 

আধুণিক' জ্যোতিথিজ্ঞানের এই বিপুল জয়ষাত্রা শুরু হয়েছিল চারশ বছর 
আগে, ১৫৪৩ সালের ২৪শে মে। এ াদনই আধুনিক জ্যোতিধিজ্ঞানের জন্ম 
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হয়। এ দিন পোলিশ জ্যোতিধিদ নিকোলাস কোপান্নিকাসের “অন দি 
রিভোলিউমন অব দি হেভেনলি বডিজ' (02. 706 895০0106100 01 79 

[98601 1১০৭195 ) নামক গ্রন্থথানির সগ্যমুদ্রিত এক কপি মৃত্যু শয্যাশায়ী 

লেখকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গ্রন্থথানি কোপান্সিকাস পোপ তৃতীয় 
পলকে উৎসর্গ করেছিলেন । এই গ্রন্থে কোপানিকাঁস এই অভিনব মত 

প্রকাশ করেছিলেন যে পৃথিবী গোলারুতি, মিশরীয় জোোতিধিদ টলেমীর 

বর্ণনা মত এক স্থানে স্থির হয়ে দাড়িয়ে নেই, ঘুরছে সূর্যের চাবিদিকে _যে 

কথা বিশ্বাস করতেন পিথাগোরাস । 

কোপান্রিকাস প্রস্তাবিত বিশ্বজগৎ ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র। মৌরমগ্ডলের 

দূরতম গ্রহটি ছিল এর সবশেষ সীমান্ত । সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনেসার যুগে 
ইউরোপে নতৃন ভাবে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হগয়ার ফলে দৃরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত 

হল। জ্োতিধিজ্ঞানীদের হাতে গ্যাপিলিও এহ অভিনব যন্ত্রটি তুলে 
দিয়েছিলেন । এতে মানুষের চর্মচক্ষের দৃষ্টির সীমা বহুদূর প্রসারিত হল। 

বিশ্ব বহ্গাণ্ড সঞ্বন্ধে মান্টষের উদ্দাম কল্পনার গতি রুদ্ধ হল। তারপর আবিভূর্ত 

হলেন মহামতি শিউটন। এক ইংরাজ কৃষকের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর এর 

জন্ম। ১৬১৬৫ সালে লগ্নে ষখন প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, তখন 

তিনি লগ্ডনের বাইরে চলে যাণ। এখানে তিনি আবিষ্কার করলেন 

মাধযাকরণ সুত্র । এই স্ুত্রের সাহাঁফ্যেই আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্যময় 

গতিবিধিব ব্যাখ্যা মিলল। গ্যালিলিও তার বিরাট প্রতিভা নিয়েও গ্রহ- 
নক্ষত্রের এই গতিবিধির রহন্তের কোনও কিনারা করতে পারেননি । 

এরপর স্ব হল সৌরমগুলের দূরভম গ্রহ ছাড়িয়ে, যে সব অগণিত 
তারকারাশি বাতের আকাশে মিট মিট করে জলে, সেগুলির পবীক্ষা 

পধবেক্ষণের পাল। | এই নতুন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর কাজ যারা করেছিলেন, 

উইপিয়াম হেশেল তাদের অন্তম | যুদ্ধের হাঙ্গাম৷ এড়াতে তিনি ইংলগড থেকে 

আমেরিকায় প|লিয়ে আমেন। জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি গান শেখাতেন। 

সেই সময় জো:তিবিজ্ঞান চর্চায় মন দেন। তখন তার বয়স পয়ত্রিশ বৎসর । 

সৌখিন জ্োতিবেক্বারপেই হয়ত সারা জীবন কাটত। এর মধ্যে এক 
আশ্চর্য কাজ করে বসলেন। ১৭৮১ সালের ১৩ই মার্চ আবিষ্কার করলেন 

নতুন একটি গ্রহ, উরেনাস। এই আবিষ্কারের ফলে ছুটে। বাপার ঘটেছিল তার 

জীবনে । ইংলগুরাঁজের সুনজরে পড়লেন, লাভ করলেন এক ধনবতী স্ত্রীরত্বু ।' 
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দূরবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য আরও বড় বড় কাচ তৈরি করলেন হের্শেল, নিজেই 

ঘষে পালিশ করলেন এই কাচ। নিজের তৈরি উনিশ ইঞ্চি ব্যাসের 

প্রতিফলক যুক্ত এই দূরবীন দিয়ে মহাকাঁশ পর্যবেক্ষণ করলেন হের্শেল, 

আবিষ্কার করলেন, দূর মহাকাশের আকাশ গঙ্গায় লক্ষ লক্ষ নতুন তারকার 

দীপ্ধ সমারোহ । ১৭০৪ সালে ইংলগ্ের ঝয়েল সোপায়িটির সভায় বক্তৃতা 

দেবার সময় জানালেন, “এই ছায়াপথ, (বাংলায় যাকে বলা হয় আকাশ 

গঙ্গা ) বিপুল নক্ষত্ররাজির সমন্বয়ে গঠিত । আমাদের সুষ ও মৌর মণ্ডল এই 

বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ-রূপী ছায়াপথের একটি অংশ মাত্র ।” 
গ্যালিলিও, কোপানিকাস ও হের্শেলের ব্রহ্মাণ্ডের সীমা প্রসারিত 

হয়েছিল এই ছায়াপথ পর্যন্ত। ছায়াপথের বাইরেও প্রসারিত যে অন্তহীন 

নক্ষত্রলোক, তার রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব নেবেন কে? এ কাজ অপেক্ষা 

করছিল, জ্যোতিধিজ্ঞানের এই তিন মহারথীর উত্তরস্থবী আর একজন 

ুগন্ধর জ্যোতিবেত্তার জন্য । কিন্তু এ কাজে হাত দেবার আগে কিছুট? 

নিভূল ভাবে জানার প্রয়োজন পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব । কাজটা 
খুব সহজ নয়। প্রকিসমা সেন্টাউরি নাষে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে 

তারকাটি আছে বলে আমরা এখন জানি, সেটি পৃথিবী থেকে ২৫ ট্রিলিয়ন 

মাইল (২৫১,০০,০০০ কোটি মাইল) দূরে । তুলনায় পৃথিবী থেকে সর্ষের দূরত্ব 
মাত্র কোটি মাইল। আলোকরশ্মি সেকেণ্ডে ১৮,৬ ১০০ মাইল বেগে ছুটে 

ছয় ট্রিলিয়ন মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় নেয় এক বছর। কাজেই 

প্রকিলম সেপ্টাউরি নামে এ নক্ষত্রট হতে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি পৌছাতে 
সময় নেয় ৪'২ বছর। (আমরা এখন হিসাবটা অভাবে প্রকাশ করে বলি। 

নক্ষত্রটি পৃথিবী হতে ৪'২ আলোকবর্ধ দূরে |) এই হিসাব অনুযায়ী সুর্য থেকে 

পৃথিবীতে আলোকরশ্মি এসে পৌছাতে সময় লাগে মাত্র আটমিনিট। আর 
স্র্ধই এই বিশ্বজগতে আমাদের নিকটতম তারা । 

উইলিয়াম হের্শেল মাত্র ষোল বছর মারা! গেছেন, এই সময় জ্যোতিবিজ্ঞানে 

এক নতুন অধ্যায় রচিত হল। হের্শেলের পুত্র জন, ফ্রেডিক ডব্লিউ. বেসেলের 

নিকট হতে একখানি পত্র পেলেন। তাতে জানা গেল বেসেল এক নতুন 

পদ্ধতির সাহাযো ৬১ বলাকামণ্ডল (05821 61) নামক নক্ষত্রটির দূরত্বটি 
নির্ণয় করেছেন। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ত্রিকোণোমিতিক লম্বন পদ্ধতি । 

পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব এত বিপুল যে দেখে মনে হয় এগুলি যেন 
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আকাশের নির্দিষ্ট স্থানে স্থির নিশ্চল টীড়িয়ে । দীর্ঘরাত্রি ধরে অবিরত সযত্ব 

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাবে আরও দূরবর্তী নক্ষত্রের সঙ্গে দূরত্ব বিচারে এর! 
স্থির নিশ্চল নয়, গতিশীল । কক্ষপথে পৃথিবী স্থান পরিবর্তনকালে পৃথিবীর 

নিকটবর্তী একটি নক্ষত্রকে দূরবর্তী অপর একটি নক্ষত্রেব নিকট হতে দূরে 
সরে যেতে দেখা যায়। তাতে তৃপৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থান হতে বিভিন্ন 
সময়ে পর্যবেক্ষণ কর নক্ষত্র ছুটির আপেক্ষিক অবস্থিতির পরিমাপ কোণের 

করে ত্রিকোণোমিতির সাহাযো নিকটতম তারকাটির দূরত্ব নির্ণয় কব 
সম্ভব । 

কিন্ধ এই পদ্ধতি এতই জটিল যে ব্রঙ্গাণ্ডের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে 

১৯০০ সাল নাগাদ এর সাহায্যে মাত্র ষাটটির দৃবত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। 

তবুও অক্রান্ত পরিশ্রম সহকারে জ্যোতিরিদগণ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
বিভিন্ন নক্ষত্রের দুরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন । এই পদ্ধতির উন্নতি 

সাধনের বাবস্থা আবিষ্কৃত হল ও এই উন্নততর পদ্ধতি নক্ষত্রের দূরত নিয়ে 

প্রযুক্ত হতে লাগল । কয়েক শ্রেণীর নক্ষত্রের বর্ণালী রেখায় আলোর তীত্রতার 

এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে এগুলির উজ্জলতার মাত্রার 
যেমন ইঙ্গিত পাওয়া! যায়, তেমনি এদের দুরত্বের হিমাবেরও ইঙ্গিত মেলে । 

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ওয়ালটার এস আযাডামস্, এই বর্ণালী রেখায় 

আলোর তীব্রতার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নাক্ষত্রিক লম্বন নির্ণয়ের একটি কৌশল 
আবিষ্কার করলেন। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে এই কৌশলে 
আডামস্ ও তীর সহকর্মীবুন্দ প্রায় ছু হাজার নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করতে সমর্থ 

হয়েছিলেন। অনীম মহাশূন্যে রয়েছে অযুত নিযুত নক্ষত্র। এই ছুহাজার 
নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় তার কাছে তুচ্ছ। 

সর্ব পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রসহ আমাদের এই বিশ্বলোক একটি 

ছায়াঁপথ ব! গ্যালাক্সি। এই ছায়াপথের বাইরেও দেখ! যায় থোকা থোকা 
আরও অসংখ্য আলোক দীপ্তি। এগুলি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য ছায়াপথ, 

অন্ধ বিশ্ব? 

১৭৮২ সাল নাগাদ চার্লল মেসিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতিবিদ 

মহাকাশে এমনি একশত তিনটি নীহারিকার ( নেবুলার ) অবস্থিতি লক্ষ্য 

করেছিলেন । ন্যার উইলিয়াম হাগিনস্ই সর্বপ্রথম এই নীহারিকাগুলির প্রকৃতি 

নির্ণয়ের কাজে বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। ১৮৬৭সালে তিনি লিখেছিলেন 

১৬৩ 



৩৪, আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

“এই সব নীহারিকাগুলির ছোট একটির দিকে বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ফেরালাম । 

পাঠকেরা এবার কল্পনা করতে পারেন কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার পর কিছুট। বিম্ময়সহ 
স্থৃতীত্র উদ্বেগ উত্তেজন! ভরে আমিবর্ণালী বীক্ষণযন্ত্রে চোখ রেখেছিলাম । স্র্য বা 

অন্যান্য নক্ষত্রের আলোকরশ্মি থেকে প্রাপ্ত অখণ্ড সপ্তবর্ণ বর্ণালীর মত নয় এই 
নীহারিক] বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালী, ঠিক এইটিই আমি আশা করেছিলাম । 
অত্যুজ্জন গ্যামের আলোর বর্ণালীতে যেমন একটিমাত্র উজ্জল সবুজ বর্ণালী 
রেখা দেখা যায়, এটি তেমনি ।, কিন্ত এটাই নীহারিকার সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। 

পরে দেখা গিয়েছিল এর অধিকাংশ হতে স্র্য বশ্মির বর্ণালীর মত অবিচ্ছিন্ন 
সপ্তবর্ণ বর্ণালী স্থষ্ি হতে দেখা যায়। হের্শেল এই নীহারিকাগুলির নাম 

দিয়েছিলেন “দ্বীপ সদৃণ্ঠ বিশ্ব।, দেখা গেল এগুলিতে রয়েছে অসংখ্য তারকা । 

কারণ এদের আলোকরশ্মি থেকে তারকাপুঞ্ধের আলোকরশ্মির মত অবিচ্ছিন্ন 

বর্ণালী পাওয়া যাঁয়। কতকগুলি নীহারিকা অবশ্ত তারকাপুঞ্জের সমষ্টি নয়। 

সুবৃহতৎ অত্যাজ্জল গ্যাস মণ্ডল মাত্র । 

নীহারিকাগুলি এত দূরে যে তখনও পর্যন্ত এগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের কোনও 
পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়নি । দৃরত্ব একশত আলোকবধের অধিক হলে 

লগ্বন পদ্ধতির সাহাযো তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কাজেই শতাধিক 
আলোকবর্ষ দুরে অবস্থিত এই নীহারিকাগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য এক সম্পূর্ণ 

নৃতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। যে পদ্ধতিতে এই স্থদূর নীহারিকী- 

পুঞ্জের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব হল তার আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক ন্মরণীয় 
কীতি। 

আকার ও দীপ্ষি অনুযায়ী মহাকাশের বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য নক্ষত্রের 
মধো সবচেয়ে অদ্ভুত ও ছুত্ঞেপ্ধি রৃহুস্তাবৃত হল সেফাস (0900508 ) নক্ষত্র- 

মগ্ডলে অবস্থিত সেফিভ (0991৭ ) নামে পরিবর্তনশীল নক্ষত্রটি। এর 

আদিরূপ ডেলট। সেফির (70918809১01 ) নাম অনুসারে এর নাষকরুণ 

করা হয়েছে সেফিড। বহুদিন ধরে জ্যোতিরধিদগণ লক্ষ্য করেছিলেন, 

কতক গুলি ম্নানজ্যোতি তারকা যেন এক সময় অকস্মাৎ জলে ওঠে । তখন 

এগুলির স্বপ্রভতা বাঁড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে জ্যোতিপ্রভা এক সময় 

সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায়, তারপর সেগুলি আবার ধীরে ধীরে পুনরায় ক্ষীণ প্রত 
হয়ে ওঠে । ম্বপ্রভতার এই হ্াঁসবৃদ্ধি চলতে থাকে করিনি থেকে এক 
মাস, এমন কি পঞ্চাশ দিন পধন্ত। 
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১৯১২ সালে হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরের সহকারীরূপে কাজ করবার 

সময় মিন হেনরিয়েটা এস. লিভিট একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্ার করেন। মিস 

হেনবিয়েটা লিভিট ছিলেন র্যাডক্লিফ কলেজের স্নাতক । তারকা ও নক্ষত্র- 

পুঞ্জের প্রকৃতি আরও ভালভাবে নির্ধারণের জন্য, মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের 

সাহায্যে নভোমগ্ডলের বিভিন্ন অংশের আলোকাঁচত্র গ্রহণ করা হত। 

বহুবছর ধরে এই আলো'কচিত্রগুণি পরীক্ষা করার ভার ছিল মিস হেনরিয়েটা 

লিভিটের উপর। ছায়াপথের প্রাস্তভাগে কতকগুলি পরিবর্তনশীল সেফিডের 

অবস্থিতির খবর জানা গিয়েছিল। এই অংশের কতকগুলি তারকাপুঞ্জের 

আলোকচিত্র পরীক্ষা করতে করতে মিস লিভিট এক বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য 

করলেন। দেখতে পেলেন সহ সহম্ত্র ছ্যুতি.. পরিবতনশীল নক্ষত্রগুলির মধ্যে 

বৃহৎ ও উজ্জলতরগুলির স্বপ্রভতা ম্লান ও ক্ষুদ্রাকার সেফিডগুলির (পরিবর্তনশীল 

তারকা) স্বগ্রভতা অপেক্ষা ধীরে ধীরে বাড়ে ও কমে। উজ্জলতর ছ্যুতির 

সেফিডগুলি সর্বোচ্চ মাত্রায় জ্যোতিক্মান হতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নেয়। 

তাঁরপর এগুলি আকাশপট হতে লুপ্ত হয়ে যায়। অন্ত অনেকে নিঃসন্দেহে 

এমনি ধরনের আলোকচিত্র পর্ধবেক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু মিস লিভিটের 

চোখে যে অদ্ভূত ঘটন! ধরা পড়েছিল, তা কেউই আগে লক্ষ্য করতে 

পারেন নি। 

শতশত আলোকচিত্র পৃজ্ঘান্পুঙ্খ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন মিস লিভিট। 
এই পব্ীক্ষা থেকে যে সব তথ্য হস্তগত হল তাতে তার এই দৃঢ় |বশ্বাস জন্মাল 

যে সেফিডের দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধির কাল নিঃসন্দেহে তার মূল স্বপ্রভতার সঙ্গে 

জড়িত। এরপর তিনি পরিবর্তনশীল নক্ষত্রগুলির ( সেফিড) হাসবৃদ্ধির 

কাঁলের সঙ্গে এগুলির স্বপ্রভতার সম্পর্ক (297100. 10170109165 ) আবিষ্কারের 

কথা ঘোষণা করলেন। জানালেন, সেফিডের দীপ্তির হ্বাসবৃদ্ধির কাল 

প্রত্যক্ষভাবে ন্বপ্রভতা বা দীপশক্তির সমান্পাতিক। এখন কার্যত দেখা! 

যায় যে, কোনও তারকার আপাত স্ব প্রভতা সবক্ষেত্রে তার প্রকৃত বা স্বকীয় 

স্বপ্রভত। নয়, কারণ তারকার দৃশা ওজ্জল্য নির্ভর করে দর্শকের নিকট হতে 

তাঁর দূরত্বের উপর | নক্ষত্রটি মহাকাশে যত দূরে, ততই সেটি ম্লান দেখাবে। 
পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত কোনও ছুটি সেফিডের কোনও একটির 
স্বগ্রভতা যদি অপরটির অপেক্ষা দ্রুতগতিতে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তবে রাতে হবে 
সেটির স্বকীয় শ্বগ্রভতা অপরটি অপেক্ষা কম। 
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জ্যোতিবিজ্ঞানীদের নিকট এই সুত্র আবিষ্কারের অর্থ খুবই স্ুম্পষ্ট হয়ে 

উঠল। স্বগ্রভতার হ্রাসবৃদ্ধির সমান কাঁল-সম্পন্ন ছুটি সেফিভের কথা ধরা 
যাক। অর্থাৎ এমন ছুটি সেফিডের কথা চিন্তা কর! যাঁক যারা সর্বোচ্চ 

উজ্জ্লতা হতে সর্বনিয় ক্লানাবস্থায় ষেতে একই সময় নেয়। মনে করা যাঁক 
এদের একটি অপরটি অপেক্ষা শত গুণ বেশী জ্যোতিম্মীন। তা হলে একটি 

সেফিড অপরটি অপেক্ষা দশগুণ দূরে অবস্থিত। কারণ একথা আজ স্কুলের 
ছাত্ররাও জানে যে কোনও আলোক উৎসের-দীষ্ির তারতম্য ঘটে তার 
দূরত্বের বর্গের ব্যস্তান্ুপাতে (1059186]5 ) (১০০--১০২ )। তদুপরি এই দুটি 

সেফিডের একটি যদি আমাদের ছায়াপথের মত কোনও পরিচিত 

নক্ষত্র জগতে অবস্থান করে, তাহলে অন্ত সেফিডটির দুরত্ব নির্ণয় করাও সম্ভব । 
এ ক্ষেত্রে এই নক্ষত্রজগতটির দুরত্ব হবে এর অন্তর্গত সেফিডটির দূরত্বের সমান, 
যার স্বপ্রভতার হাসবৃদ্ধির কালের ও স্বপ্রভতার তুলনা করা হয়েছিল অন্যটির 
সঙ্ষে। এইভাবে নাক্ষত্রিক জ্যোতিবিজ্ঞানের ব্যবহারোপযোগী এক সম্পূর্ণ 

নৃতন পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল। নাক্ষত্রিক দুরত্ব পরিমাপের নতুন 
একটি মানদণ্ড পাওয়া গেল। নক্ষত্রগুলির দূরত্থ নির্ধারণের যে সমস্থ) 
ইতিপূর্বে ছুরতিক্রম্য মনে হয়েছিল, এবার তার আরও একটি যেন অপপারিত 

হল। 

' এই সময় আরও একজন জ্যোতিবিদ মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের যাট 

ইঞ্চি ব্যাসের দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্র মণ্ডল পর্যবেক্ষণে ব্যাপূত ছিলেন । 

ইনি একজন ভূতপূর্ব প্রাণীবিদ ও সাংবাদিক; নাম হারলো শেপলি। 

প্রাণীবিদ্া ও সাংবাদিকতার চর্চা ছেড়ে দিয়ে ইনি জ্যোতিবিজ্ঞানের গবেষণীয় 
মনোনিবেশ করেন। হারলো শেপলি কতকগুলি নক্ষত্রদল বা “বর্তুলাকৃতি 

নক্ষত্রমগ্ডল” পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এগুলি আমাদের ছায়াপথেরই 

অন্তর্গত। অথচ মনে হত যেন বিচ্ছিন্ন পুথক এক নক্ষত্র জগৎ্। দুরবীক্ষণ 

যন্ত্রে দেখা গিয়েছিল, এই এক একটি নক্ষত্রমগডলে প্রায় ৩৫০০০ নক্ষত্র রয়েছে। 
যে সময় মিস লিভিটের সুত্র থেকে সেফিডগুলির গুরুত্ব ধরা পড়েছিল, সেই 

সময় শেপলিও এই বিচ্ছিন্ন বর্তুলাকৃতি নক্ষত্র মণ্ডলে এই সেফিডগুলির অস্তিত্ব 

নির্ধারণের চেষ্টা করছিলেন, এবং কতকগুলি এমনি ধরনের তারক পরে 

দেখতেও পান। কয়েকটি পরীক্ষার পর ১৯১৭ লালে শেপলি কতকগুলি 

ৰতুলাকার নক্ষত্রপুঞ্জের দীপ্তি পরিব্র্তনের কাল-ম্বগ্রভতা! সুত্র নির্ধারণে সক্ষম. 
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হুলেন। তাতে মেফিডগুলি থেকে এই বুর্পাকার নক্ষত্রমগ্ডলের প্রকৃত দুবস্ব 
নির্ণয় করা সম্ভব হল। ইতিপূর্বে শুধু এগুলির আপেক্ষিক দুরত্বই জানা 
ছিল। শেপলি এবার মিস লেভিট আবিষ্কৃত স্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ করতে 

সক্ষম হলেন । 

আড়াই লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত বিশ্বের সন্ধান করেছিলেন 
শেপলি। ১৯২৫ সাল হতে এই দুরত্ব খুবই কাছে এসে গিয়েছিল। অহাশৃন্যে 

ছড়ানো রয়েছে এমনি আরও অসংখা নক্ষত্র জগৎ্। হাতছানি দিয়ে ডাকছে 

দুঃসাহসী অভিষাত্রীকে, পরিচিত মহাদেশের তটভূমি পরিত্যাগ করে ধিনি 

মহাশৃন্তের আস্তঃনক্ষত্রিক ঘনকৃষ্ণ অন্তহীন মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে প্রস্তত। 

এই ছুঃসাহসী যাত্রার জন্য অর্ণবানও প্রস্তত-বিখ্যাত আমেরিকান 

জ্যোতিধিদ জর্জ এলিরি হেল-এর দৃরদৃষ্টির ফলে নিমিত অতিকায় একশত ইঞ্চি 
ব্যাসের দর বীক্ষণ যন্ত্র। 

হেল ম্পেক্টেশহ্যালিওগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৯১ মালে এই 

যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সাফল্যের সঙ্গে সৌর কলঙ্কের আলোকচিত্র গ্রহণে সমথ 

হন। এই আপোকচিত্র থেকে দেখা গেল যে এই সৌর কলঙ্কগুলি আতি 
তীব্র চুম্বক ও বৈদ্যুতিক আলোড়নপূর্ণ স্থান। হেল পাদাডেনাতে এসেছিলেন 

সৌর মানমন্দির নির্মাণের উপযোগী স্থান খোজ করতে । তার চেষ্টায় এবং 
ওয়াশিংটনের কর্নেগী ইনস্টিটিউসনের অর্থ সাহায্য উইলসন পর্বত শীর্ষে 

বিখ্যাত মানমন্দিরটি স্থাপন সম্ভব হল। | 

মানমন্দিরের এই অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ভর দিয়ে মহাশৃন্যের যে নৃতন 

কলম্বাস নৃতন বিশ্ব আবিষ্কারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন তিনি হলেন এডুইন 

পি. হাবল। রবার্ট এ মিলিকানের মারফৎ্ হাবল শিকাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 

বৃত্তি লাভ করেন। মিলিকান ছিলেন তার পদার্থবিছ্যার অধ্যাপক। হেল 

ছিলেন তার প্রেরণাদ্দাতা, পথপ্রদর্শক । এই ছুইঙ্গন বিখ্যাত মনীষীর 

অতি গভীর প্রভাব পড়েছিল হাবলের জীবনে । অন্তান্য বিষয়ের চেয়ে 

জ্যোতিহিজ্ঞান তাকে ঢের বেশী আকর্ষণ করেছিল। জ্যোতিবিজ্ঞানের পরই 

ভাল লাগত গণিত। একুশ বছর বয়সে তীক্ষুী হাবল ইলিনয় থেকে রোডস্ 

বৃত্তি লাভ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ে পড়তে গেলেন। কিছুকালের জন্য 

তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা] বন্ধ রাখলেন। অক্সফোর্ডে তিনি আইন পড়লেন, 

তারপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে কেনটাকির লুইভিলে ওকালতি শুরু করলেন। 
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ওকালতি করেছিলেন মাত্র এক বছরের জন্য । তারপর সহসা আইন' 

ব্যবসায়ের প্রতি কীতবাগ জন্মাল। এবার মনুষ্যসমাজের আইনকাচছনের চর্চার 

বদলে তিনি ইয়ার্কস মানমন্দিরের গবেষক রূপে আকাশমগ্ডলের আইনকানুনের 

প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে জ্যোতিধিজ্ঞানের প্রতি 

তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই আকর্ষণই তাকে এই জ্যোতিহিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রে ট্রেনে নিয়ে এসেছিল। জ্যোতিবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রস্তত 

হবার পময় তিনি তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে ১৯১৬ সালে 

“এ ফটোগ্রাফিক ইনভেঙিগেসন অব ফেপ্ট নেবুলী' (4 61১06০18515 

[17ড25616801017 0৫6 08106 1২600196 )--আলোকচিন্রের সাহায্যে ম্লান 

নীহারিকাপুঞ্জের প্রকৃত অনুসন্ধান ) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

১৯১৯ সালে হাবল মাউণ্ট উইলমন মানমন্দিরের কাজে যোগ দেন এবং 

পূর্ব পরিচিত হাজার হাজার নীহারিকার আরও বিস্তৃত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের 
কাঁজ শুরু করেন। সবচেয়ে কাছের যে নীহারিকাটি সেটি সাদা চোখে 
উদের চেয়ে কিছুট! ক্ষুদ্রাকৃতি অস্পষ্ট মেঘের মত দেখা যায়। এর ন্বপ্রভতা 

তৃতীয় বা চতুর্থ মানের তারার উজ্জ্লতার সমান। প্রথমে তিনি উত্তর 
ভাব্রপদ (আযাণ্ডোমিডা ) নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত বিখ্যাত কুগুলিত নীহারিক 

মেসিয়ে ৩১ ও মেসিয়ে ৩৩ পরীক্ষা করলেন । 

মেসিয়ে ৩৩ পৃথিবী থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত অন্যান্য সুপরিচিত নক্ষত্র ও 

নীহারিকা অপেক্ষা]! বহুগুণ নিশ্রভ। কিন্তু এ থেকে নীহারিকাটির নিজন্ব 
স্বপ্রভতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। হাবল এর মাঝে সেফিডগুলির সন্ধান 

করতে লাগলেন। প্রায় বার তেরট সেফিভ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। 

এগুলির ত্বপ্রভতার হ্াপবুদ্ধির কাল আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত সেফিড- 

গুলির স্বপ্রভতার হ্রাসবৃদ্ধির কালের সমান। তারপর তিনি “কাল-ম্বপ্রভতার” 

স্যত্রের সাহায্যে এদের নিজ্ব স্বপ্রভতার হিসাব করলেন। দেখা গেল এগুলি 

আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত হ্ধের চেয়ে চার হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল । 

এই হিপাব থেকে তিনি নির্ভয়ে বললেন ষে মেসিয়ে ৩১ নীহারিকাটি পৃথিবী 

থেকে ৯০০০০ আলোক বর্ষ দুরে। এস্থান আমাদের ছায়াপথ থেকে বনু 

দূরে। 
মেসিয়ে ৩৩ নক্ষত্রমণ্ডলটি আমাদের এই নক্ষত্রমগুলের বেষ্টনী থেকে বহু 

দুরে- মহাশুন্যের বিপুল অনস্ত বিস্তারের মাঝে একটি “দ্বীপ বিশ্ব” পৃথিবী 
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থেকে দশ লক্ষ আলোক বর্ষের কিছু কমদৃরে অবস্থিত। মহাশুন্যের এই 

নতৃন অজ্ঞাত সমুদ্রের রহুস্টোদঘাটনে হাবল অনেক দূর এগিয়েছিলেন। তিনি 
অনংশয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে আমাদের এই ছায়াপথের বাইরে রয়েছে 

অগণিত বিশ্ব। এছাড়া, আরও দূরে মহাশূন্তের এ অনন্ত বিস্তারে রয়েছে 
যে আরও সহম্ম সহম্র অসংখ্য বিশ্ব বা তারামগুল, তারও ইঙ্গিত দিলেন 

হাবল। স্বদুর মহাশূন্যে “দ্বীপ বিশ্বের” অস্তিত্বের কথা এর আগে বলসা হলেও 

স্বীকৃত হয়নি। হাবলের পর্বেক্ষণের ফলে দ্বীপ সদৃশ বিশ্বের অস্তিত্ব এবার 
সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গৃহীত হল। 

আমাদের এই মিলকিওয়ে ছায়াপথের বাইরে বয়েছে অসংখ্য নতুন বিশ্ব, 

এই তথ্য প্রচারিত হবার পর জ্যোতিবিদগণ শশবাস্ত চেষ্টা করতে লাগলেন 

এই নতুন বিশ্বগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের। একশত ইঞ্চি, ষাট ইঞ্চি ও অন্যান্য 

অতিকায় শ্রেণীর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা চলতে লাগল, এই নতুন 

বিশ্বগুলির প্রকৃতি নিধ্ধরণের। নীহারিকাগুলিকে এক একটি নতুন বিশ্ব 

বলে মনে হয়েছিল। এমনি সহম্স সহজ নীহারিক। স্ুবুহৎ দূরবীক্ষণ যনে 

পরীক্ষা করে দেখ! গেল, এগুলি কোনটি তারা, কোনটি বা গ্যাস, কি ধুল্মেঘ 
পমন্থয়ে স্থষ্টি, কোনটি বা নিকটবর্তী কোনও তারার আলোকে উদ্ভাসিত, কোন 

বৃহত্তর ধুলিকণা সমষ্টি। হের্শেল এগুলিকে আখা দিয়েছিলেন “দীপ্তিমান 
আদিম তরল পদার্থের প্রমন্ত প্রবাহ”। এই নীহারিকাগুলির মধ্যে প্রায়ই 

সন্ধান মেলে সেফিডের এমন কি নোভারও | এই নোভাগুলি এক অদ্ভুত বস্ত। 
এগুলির ওজ্জল্য ১০০০০ স্র্ধের সমান। অকন্মাৎ বিনা নোটিশে মহা শূন্য 
হতে এগুলি আবিভূতি হয়, গ্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত, তারপর আকাশপটে 

ক্ষণকাল বিরাজ করে নিঃশেষে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায় । 

নীহারিকা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ লব্ধ বিবিধ তথ্য বেডে চলল। এর কোথায় 

ঘষে শেষ তা বুঝি কেউ বলতে পারে না। এই নতুন নতুন পর্ধবেক্ষণ লব্ধ-তথ্য 

থেকে সহসা ঘটল এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার- 

গুলির মধ্যে এটি স্থান পাবার যোগ্য। দুরবীক্ষণ যন্ত্র ও আলোক চিত্রের 

সাহায্যে যতদুর দৃষ্টি প্রসারিত করা চলে তা থেকে দেখা গেল আমাদের এই 

ছায়াপথের বাইরে রয়েছে অগণিত ছায়াপথ । এই প্রথিবীর উপর দাড়িয়ে 

মানুষ মহাশৃন্যের সেই তারামগ্ডলগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। সেই 
দুর তারামগ্ডলগুলি অতি দ্রুতগতিতে আমাদের এই পৃথিবী থেকে দূরে সরে 
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যাচ্ছে। মহাবিশ্বের মেই বিরাটকায় তারাপুপ্রের তুলনায় আমাদের পৃথিবী 

এক অতি ক্ষুদ্র ধুলিকণা মাত্র। দূর নক্ষত্রমগ্ুলী পৃথিবীর দিক থেকে ছুটে 
পালাচ্ছে অতি প্রচণ্ড গতিতে । দুরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে 
তাদের গতিবেগ । এমনি ত্বরান্বিত গতিবেগে সব নক্ষত্রগুলি ছুটে চলেছে 

মহাবিশ্বের বহিঃপ্রান্তের লক্ষ্যে। বিরাট এক সাবানের বুঘধদের মত মহা- 

বিশ্বের নীহারিকাপুগুগুলি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ঘে হারে এদের ব্যাস বুদ্ধি 

ঘটছে তাতে প্রতি ১৪০ কোটি বৎসরে এদের আকৃতি ছিগুণিত হয়ে যাবে। 

বিদ্বচ্চমকের মত বিশ্বনমক্ষে অকম্মাৎ্, এই অপ্রত্যাশিত সত্য উদ্ঘাটিত হল। 

বিজ্ঞান এই বিম্ময়কর সমস্যার কোনও সর্জন-গ্রাহ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হল 

না তখনই । এ এক উদ্ভট, ভীতি প্রদ, বিপজ্জনক এবং প্রায় অশ্ভ লক্ষণস্থচক 

ব্যাপার । 

মহাবিশ্বের এই অভিনব স্বরূপ আবিষ্কারের মূলে ছিলেন হাবল। এ 
বিষয়ে তার প্রধান সহকারী ছিলেন মিলটন এ. হিউমেসন। ক্যালিফোনিয়ার 

একজন ব্যাঙ্কারের ছেলে। তবু চৌদ্দ বছর বয়সে গ্রামার স্কুলে পাঠ 

শেষ হলেই পড়াশুনায় পূর্ণচ্ছেদ টানেন। স্কুলের পড়াশুন! তার ভাল লাগত 

না। পাসাডেনার পথ থেকে উইলমন পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত মানমন্দির 
তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত যেন। অতএব পাহাড়ের উপন্ন মানমন্দিরের 

কাছে একটা হোটেলে কাজ নিলেন। হোটেলে ফাইফরমাস খাটতেন। 

খচ্চরবাহিনীর পিঠে চড়িয়ে পাহাড় বেয়ে বেয়ে আনতেন মানমন্দিরের সাজ- 

সরঞ্তাম, যন্ত্রপাতি, রসদ । মাঝে মাঝে কাজ করতেন দুরবীণে প্রকাণ্ড 

ঘড়িঘরে, সাহাধ্য করতেন মানমন্দিরের সুউচ্চ বীক্ষণাগারে রুটিন-বাধ। 
আলোচিত্র পরিস্ফুটনের কাজে। এই সব স্বেচ্ছামূলক করে তিনি মানমন্দিবের 
কাজে এমনি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন যে, ১৯২২ সালে তাকে মানষন্দিরের 

বেতনভূক কর্মচারী রূপে গ্রহণ করা হল। বড় দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 

পর্যবেক্ষণ চালানর সুযোগ দেওয়া! হল। 

আমাদের এই ছায়া! পথের বাইরে রয়েছে আরও অসংখ্য ছায়াপথ, হাবল 

এর নিঃনংশয় প্রমাণ দেবার পর তিনি ও হিউমেসন আর একটি সমস্যা 

লমাধানে মনোনিবেশ করলেন। আবরিজোনার ফ্লাগস্টাফস্থিত লাওয়েল 

মানমন্ৰিরে কর্মরত ভেস্টে! এম ল্গিফার নামে জনৈক জ্যোতিবিদ বর্ণালী বীক্ষণ 

সমীক্ষার দ্বার] কুগুলিত নীহারিকার গতি পরীক্ষার চেষ্টা করছিলেন। লঙ্বন 
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পদ্ধতি প্রয়োগ করে এদের গতি সন্বদ্ধে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহ কর সম্ভব 

হুয়নি। ধাবমান জোতিষ্কলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে আশাপ্রদ ফল পাওয়। 

ষাবে বলে মনে হতে লাগল। 

১৮৪১ সালে প্রাগের ক্রিই্রিয়ান ভপলার, যখন বর্তমানে ডপলার বিধি, 

€(170019916: 76০ ) নামে পরিচিত তথ্য আবিষ্কার করেন। শব্দের উৎস 

যদি শ্রোতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে তা হলে শব্দের তীক্ষুত1 বাড়তে থাকে 

€ কারণ এক্ষেত্রে স্বল্পতর স্থানের মধো অধিক সংখ্যায় শব্ধতরঙ্গ ঠাসাঠাসি করে 

অবস্থান করে ), এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পর ডপলার প্রমাণ করলেন যে 

এই পডপলার বিধি” বা কম্পাসের পরিবর্তন আলোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

আলোকের বর্ণ এক্ষেত্রে শব্দের তীক্ষতার সমতুল্য । দৃপ্ত আলোকের মধ্যে 
লোহিত বর্ণের আলোকের অন্যান্য বর্ণের আলোক অপেক্ষা নিষ্নমাত্রার (অর্থাৎ 

লোহিতবর্ণের আলোকের তরল দৈর্ঘ্য অন্যান্য বর্ণের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 

অপেক্ষা বড়)। দৃশ্য আলোকের বর্ণালীর একপ্রান্পে থাকে লোহিত রং, 

অপর প্রান্তে বেগুনী বং। বেগুনী রঙের কম্পাঙ্ক মাত্র সর্বোচ্চ ( অর্থাৎ 

বেগুনী রঙের তরঙ্গ দৈর্ধ্য সবচেয়ে ছোট । কোনও জ্যোতিম্মান বস্তু 

দর্শকের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে তার কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ 

বর্ণালীতে বর্ণ রেখাগুলি স্থান পরিবর্তন করতে থাকবে, লোহিত আলোকের 

বর্ণরেখাগুলি বেগুনি রডের দিকে ঈষৎ স্থানাস্তরিত হবে। বর্ণরেখার 

স্থানাস্তরের পরিমাণ পরীক্ষা করেই কোনও আলোক উৎসের সামনে এগিয়ে 

আসার বা পিছনে সরে যাওয়ার গতিবেগ নির্ধারণ করা! যায়। 

এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ন্সিপার দেখতে পেলেন কতকগুলি কুগুলিত 

নীহারিক] অতি প্রচণ্ড বেগে আবন্তিত হচ্ছে, কুগ্ডলিত নীহারিকাটির এক 

প্রাস্ত এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে । আর এক প্রান্ত ছুটে যাচ্ছে, পৃথিবীর 
বিপরীত দ্দিকে। ১৯২৮ সাল নাগাদ তেতাল্লিশটি এমনি অত্যুজ্জল ও নিকটতর 

কুগুলিত নীহারিকা পরীক্ষা! করে যে সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন, তা থেকে 

বুঝতে পারলেন সাধারণ ভাবে এই নীহারিকাগুলি অতি ভ্রতবেগে পৃথিবীর 

বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে । তিনি এই সব তথ্যের তাৎপর্য সঠিক হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারলেন না । হাবল কিন্তু এই নক্ষত্রগুলির পৃথিবীর বিপরীত দিকে 

ছুটবার গতিবেগের সঙ্গে, পৃথিবী থেকে এগুলির দূরত্বের একট] অদ্ভুত সম্পর্ক 

লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, বর্ণালীতে লোহিত রডের বর্ণরেখাগুলির 
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স্থানপরিবর্তন থেকে নীহারিকাটির পৃথিবী কে দুরে সরে যাবার গতিবেগের 
যে হিসাব পাওয়া যায়, সেই গতিবেগ আবার পৃথিবী থেকে নীহারিকাটির 

দূরত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে । যে সব নীহারিকা পৃথিবী থেকে 

অনেক দুরে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত কম দূরের নীহারিক! থেকে ভ্রুততর 
গতিতে ছুটে পৃথিবী থেকে দূরে সবে যাচ্ছে। 

আমাদের এই ছায়াপথের বাইরে, মহাবিশ্বের দূর দূরাস্তে একের পর এক» 

নতুন নতুন নীহারিকার সন্ধান বার করেছিলেন হাবল। তিনি বুঝতে 

পেরেছিলেন যে নীহারিকাগুলির গতিবেগ ও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের 

মধাকার এই সম্পক্ণস্থত্র মহাবিশ্বের সমগ্র নীহারিকা পুঞ্জের ক্ষেত্রেই পরীক্ষা 

করা শুধু প্রয়োজন নয়, যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাবিশ্বের যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করা চলে, ততদূর পর্যন্ত সব নীহারিকাগুলির ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা চালাতে 

হবে। প্রথমে প্রয়োজন এই ন্বপ্রভতা পরিবর্তনকারী সেফিডগুলি প্রদত্ত 
তথ্যের উপর নির্ভরশীল পদ্ধতির সাহায্যে এই ছায়াপথের বাইরের নীহারি কা- 

গুলির দুরত্ব নির্ণয় করা। এ কাজের ভার নিলেন হাবল। তারপর প্রয়োজন 

হল বর্ণপিপি যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণাপীতে বর্ণরেখার লোহিত রঙের দিকে স্থান 

পরিব্ত লক্ষ করা। এ কাজের ভার দেওয়া হল হিউমেসনকে । 

বহুদুরবর্তী নীহারিকাপুঞ্জের অলোকচিত্র গ্রহণ তখনও ছিল এক অতি 

দুরূহ কাজ। মহাশুন্যের দূরতম প্রান্তে সহম্র সহত্র অতি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর 

মত এই নীহারিকাগুলি। একটিকে ঘিরে এমনি শতশত শীহারিক1। দূরবীক্ষ্ণ 

যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত বর্ণালিলেখ যন্ত্রটির ছিলকাটিতে একটি ক্ষুদ্রতম আলো কবিন্দু- 

সম দুষ্ট নীহারিকাটির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখতে হত হিউমেসনকে । 
সারারাত ধরে এই ক্ষুত্র আলোক বিন্দুর উপর অবিরত সতক দৃষ্টি রেখে রাত্রি 

শেষে ব্রাহ্গ মুহূর্তে যখন ফুটে ওঠে প্রথম উষার আলোক, তখন ফটো গ্রাফিক 

প্রেটটিকে দ্রিনের আলোর স্পর্শ থেকে ঢেকে আড়াল করে রাখতে হত। এই 

ভাবে ফটোফিল্মে একটি নীহারিকার আলোক সম্পাত করতে সময় লাগে 

দীর্ঘ পচাত্তর ঘণ্টা । অর্থাৎ এর জন্য প্রায় পুরে! আট থেকে দশ রাত ধরে' 

ফটে! প্লেটে নীহাপিকাটির আলোক সম্পাত করানোর প্রয়োজন হত। 

এর পর মানমন্দিরের বীক্ষণাগারে বর্ণালির ফটোগ্রাফিক ফিল্মটি 

পরিস্ফুটন কর] হয়। নীহারিকার বর্ণালির সঙ্গে সর্ষের বর্ণালি মিলিয়ে দেখ! 
হয়। ক্যালসিয়াম বা হিলিয়াম প্রভৃতি পরিচিত বর্ণবেখার স্থান পরিবর্তন 
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লক্ষ্য করা গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হুয়। এটি অতিশয় সুম্ম কাজ। কারণ 

এমনি দীর্ঘ সধৈর্ধ প্রতীক্ষার পর যে বর্ণলিপি চিত্র পাওয়া যায় তার দ্য ৯৮ 

ইঞ্চি, প্রস্থ উট ইঞ্চি । এই অতিশয় ক্ষুদ্র বর্ণালি চিত্রের মাঝে বিধৃত বর্ণরেখা- 

গুলি। দশ কোটি বছর আগে, কল্পনাতীত দূরত্বে অবস্থিত নীহারিকা থেকে 

এই বর্ণালির আলোক রশ্মির যাত্রা শুরু হয়েছিল। এমনিতর ক্ষুদ্রা্কৃতি বর্ণালি 

চিত্র পরীক্ষা করতে হত হিউমেসনকে। 

হাঁবল স্থির করলেন, লোহিত পরিবর্ত নীহারিকাটির অবস্থিতির যে ইঙ্গিত 

দিচ্ছে তা থেকে তিনি নীহারিকাটির দূরত্ব নির্ণয় করবেন। তারপর তিনি 

এই পৃথিবী থেকে নীহাবিকাটির দূরত্বের পরীক্ষা করবেন। সেই দূরত্বের দঙ্গে 

মিলিয়ে দেখবেন নীহারিকাটির গতিবেগের সম্পর্ক । এ কোনও ধরাবাধা 

রটিন-মাফিক নীরস কাজ নয় এটা। বীতিমত রোমাঞ্চকর ও পরম 

কৌতুছলোদ্দীপক পরীক্ষা । মানমন্দিরের কর্মীগণ কুদ্ধনিংশ্বাসে হাবলের 

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার জন্য প্রতীক করতে লাগলেন। হিউমেসন 

এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “কি ধরনের ফলাফল যে পাওয়া যাবে তা আমরা 

জানতাম না । কিন্তু এ পরীক্ষা থেকে যে ফল পাওয়৷ গেল তা অভাবিত। 

কোনও নতুন গ্রহ আবিষ্ৃত হলে যে বিপুল চাঞ্চলা ও উত্তেজনা দেখা দেয়, 

তেমনি উল্লান ও হর্ষোৎফুল্লতা দেখ] দিল মানমন্দিরের বীক্ষণাগারে। প্রতিটি 

বর্ণালি স্পিতেই দেখা গেল বর্ণরেখা লোহিতরঙের দিকে সরে যাচ্ছে । এতে 

বোঁঝা যায়, সব নীহারিকাগুলিই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোনটির 

ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম নেই। এগুলির দূরত্বের সঙ্গে গতিবেগের যে সম্পর্ক 

ইতিপূর্বে নির্ণয় করা গিয়েছিল, এই ছায়াপথ ছাড়িয়ে ও গভীরতম বহিঃ- 

নাক্ষত্রিক প্রদেশেও সে স্থত্র ভালভাবেই খাটছে। 

ক্রমেই মহাশুন্যের আরও গভীরে অবস্থিত নীহারিকাগুলির দূরত্ব পরাক্ষা 

করতে লাগলেন হাবল ও হিউমেসন। এখন থেকে তীর নীহারিকা গুলির 

নির্ণীত দূরত্ব ছক কাগজে লিখতে লাগলেন । দেখা গেল, পেগাস্তাস নক্ষর- 

মণ্ডলের এন.জি. সি. ৬৮৫ নামে একটি নীহারিক1 সেকেণ্ডে ২৪০০ মাইল বেগে 

পৃথিবী থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। এই নীহারিকাটি পৃথিবী থেকে তেইশ 

মিলিয়ন (২৩ কোটি ) আলোকবর্ষ দুরে । কোমী বেরেনিকো নক্ষত্রমগুলের 

অন্তর্গত পয়তাল্লিশ মিলিয়ন (৪৫ কোটি) আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এন.জি.সি, 

৪৮৪৪ নামক নীহারিকাটি সেকে্ডে ৪৭০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে 
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দুরে সরে যাচ্ছে । ২নং সপ্তর্ধি মগ্ুলটি আরও প্রচণ্ড গতিতে, সেকেণ্ডে ৯০০ 
মাইল বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । এই নক্ষত্র মণ্ডলটি পৃথিবী থেকে 

প্রায় ৮₹ মিলিয়ন (৮৫ কোটি ) আলোক বর্ষ দূরে । ১৯৩০ সালে খন ১০৫ 

মিলিয়ন (১০৫ কোটি) আলোক বর্ষ দুরের লিও (সিংহ) নক্ষত্র মণ্ডঙটি 

আবিষ্কৃত হল তখন দেখা! গেল এটি প্রলয়স্কর গতিতে সেকেণ্ডে ১২০০০ মাইল 

'বেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । ১৯৩৪ সালে হাবল স্বাতী (7০0০9665 ) 
নক্ষত্রমগ্ডলের দূরতম প্রান্তে একটি নীহারিক1 আবিষ্কার করেন। এটি তখন 

২২০ মিলিয়ন (২২ কোটি) আলোক বর্ষ দুরে দেখা গিয়েছিল। এবার দেখা 

গেল এটি আরও দভ্রততর গতিতে, সেকেণ্ডে অনুমিত ২৪০০০ মাইল অতি 

বিস্ফোরক বেগে পৃথিবী থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। 
দূর নক্ষত্রমগ্ুলের নীহারিকাপুঞ্জ পৃথিবীর বিপরীত দিকে কল্পনাতীত 

গ্রচণ্ড গতিবেগে ছুটে চলেছে ঃ হাবলের এই অত্যাশ্র্ধ আবিষ্কার নিয়ে সার] 

বিশ্বে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, পৃথিবীতে কোনও নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক 
তথা নিয়ে আর কখনও এমন আলোচনা হয়েছিল কিনা সন্দেহ । ভৌত বিশ্ব- 
্দ্ধাণ্ডের প্রকৃতি ও বিস্তার চিরকালই বিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্ন বলে গণা 
হত। বিজ্ঞানে এ নিয়ে বু বিতর্ক চলেছে । বনু মতবাদ প্রচারিত হয়েছে 

এ সম্বন্ধে। কিন্তু এই সব মতবাদের সমর্থনে যথোচিত তথ্যাভাবই এগুলির 

সত্যতা ত্বীকারের পক্ষে বাধা হয়ে দ্াড়ায়। এবার হাবল প্রচার করলেন 

আর একটি নতুন মতবাদ । এই মতবাদ অনুযায়ী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত 

সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, অবিশ্বাস্য গতিতে চলেছে এর বুদ্ধি, আর এই বিশ্ব- 

্রন্মাণ্ডের সমুদয় নক্ষত্র জগৎ অভাবনীয় ত্রুত গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে 
স্বাচ্ছে। 

আইনস্টাইন নিজে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে 'বর্ণরেখার স্থান 

পরিবর্তন বা লোহিত পরিবর্তের ব্যাপারটি গতিবেগের ফলাফল বলে মনে করে 

নেওয়াই যুক্তিলঙ্গত। তা হলেও হাবল আশা! করতে লাগলেন, এ বিষয়ে 

"আরও গবেষণা করে নীহারিকাগুলির বর্ণ রেখার স্থান পরিবর্তন প্রকৃত, ন। 

আপাতদৃষ্ট, তা নির্ধারণ করতে তিনি সক্ষম হবেন। হাবলের ঞ্রব বিশ্বাস 

ছিল, লোহিত পরিবর্ত ( চ.৪৭ 91216 ) নীহারিকাগুলির গতি ব1 পদার্থ- 

বিদ্যার স্থত্জের অজ্ঞাতপূর্ব কোনও স্তরের প্রভাবে দেখা দেয়। হাবল মনে 
করতেন, সতর্ক সাবধানী পর্ধবেক্ষকের পক্ষে বর্তমান ব্যাখ্যাই নিঃসংশয়ে 
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মেনে নেওয়া ঠিক হবে ন। বরং নীহারিকাগুলির এই গতিবেগকে “আপাত 
গতিবেগ' এই রূপ বর্ণহীন আখ্য। দেওয়াই সমুচিত কাজ হবে। 

হাবল বুঝতে পেরেছিলেন, জ্যোতিবিজ্ঞানের আর একটি প্রধান কাঁজ- 
হবে, এই ছায়াপথ বহিভূত বিভিন্ন ধরনের ছায়াপথগুলির শ্রেণী বিভাগ করার 
পদ্ধতি নিধ্ণারণ করা । এই কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ও তার সহকর্মীদের 
প্রায় সারা জীবন কেটে গিয়েছিল। এই নক্ষত্র জগতের বাইরের সমুদয় 
ছায়াপথগুলিকে হাবল, উপবৃত্তাকার, কুগুলিত ও অসমাঙ্গস__-এই তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত করলেন। প্রথম শ্রেণীর ছায়াপথগুলির আরতি গোল । এর অভ্যন্তরে 

রয়েছে অসংখ্য তারাপুঞ্ক । তার] সমাবেশ সবচেয়ে ঘন ছায়াপথটির কেন্দ্রস্থল 
এই শ্রেণীর একটি ছায়াপথ এম ৩২। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছায়াপথগুলির কেন্দ্রস্থল 

উপগোলাকার। এগুলি দেখতে কেন্দ্র গোলকের চতুর্দিক ঘের! চ্যাপ্টা থালার 

মত। সেই চ্যাপ্টা থালার গায়ে সংযুক্ত কুগুলিত বাহু। এম ৩১ নামে 

ছায়াপখটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর । অসমাঙ্গ ছায়াপথের দৃষ্টাস্ত হল মাগেল্লানিক 

মেঘ। হাবলের এই অভূতপূর্ব বিরাট পরীক্ষা কালে দূর নক্ষত্র জগতগুলির' 

হাজার হাজার আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছিল। 

ভৌত বিশ্বের বিস্তৃতি ও গঠন সম্বন্ধে আরও স্থম্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য 

হাবল ওলন্দাজ জ্যোতিবিদ জে. সি. ক্যাপটেইন পরিকল্পিত পন্থ! অনুসরণ 

করলেন। এক যুগ আগে ক্যাপটেইন নভোমগুলের নির্বাচিত খানিকটা? 
অংশের নক্ষত্ররাজির পরিসাংখ্যিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে 

ব্রহ্মাণ্ডের খানিকটা অংশের পরীক্ষালন্ধ ফলাফল থেকে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের 

প্রকৃতির স্বরূপ নিধধশরণের চেষ্টা করেছিলেন। হাবল ম্াউণ্ট উইলসন 

মানমন্দির থেকে দেখা আকাশের ছোট্ট খানিকটা অংশের ১২৮৩টি আলোক- 

চিত্র গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম প্রান্তের নীহারিক! পুপ্তও এই আলোক 

চিত্রে ধরা পড়েছিল। এত হুদুরের শীহারিক! পুঞ্জের আলোক চিত্র ইতিপূর্বে 

আর কখনও গৃহীত হয় নি। এই আলোক চিন্র গুলিতে প্রায় ৪৫০*০ পৃথক 

পৃথক নীহারিকা ধর] পড়েছিল। ১০০ ইঞ্চি দরবীণের পরিধিতে ব্রহ্মাপ্ডের যতটা' 

ংশ ধর] পড়বে, এই হিসাবের ভিত্তিতে সেখানে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন “ছীপ বিশ্ব” 

থাকবার কথা। সমগ্র ব্রন্মাণ্ডে ষে কোটি কোটি হ্বীপ বিশ্ব রয়েছে তার তুলনায় 

দুরবীনের হ্ষুত্র পরিধিতে ধর] পড়া ব্রম্মাণ্ডের এক ক্ষুত্র অংশের এই ৭৫ মিলিয়ন 
ঘীপ বিশ্ব অতিনগণ্য। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির থেকে অখণ্ড ব্রঙ্গাণ্ডের' 
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শুধু শতকরা এক ভাগই দেখতে পাওয়া যায় মান্র। কাজেই সমগ্র বিশ্ব 

্হ্মাণ্ডে “ছবীপ বিশ্বের সংখ্যা অহ্থমান করা যায় প্রায় ৫০০ ট্রিলিয়ন 

(শতপরার্ধ)। এই বিপুল সংখ্যক “দ্বীপ বিশ্বের” কল্পনায় হতবুদ্ধি হয়ে ঘেতে 

হয়। এগুলি বিশাল গোলারুতি সীম ব্রন্ষাপ্ডের মহাশৃন্তের মাঝে মোটা মুটি 

সমান ভাবে ছড়ানো । এই ব্রহ্ধাণ্ডের বুত্তের ব্যানার্ধের দৈর্ঘ্য কয়েক বিলিয়ন 

'আলোক বর্ষ। 

হাবল হিসাঁব করে দেখেছিলেন ছুটি নীহারিকার মধ্যবর্তী গড় দুরত্ব প্রায় 

২ মিলিয়ন আলোক বর্ষ। একটি নীহারিকার ব্যাসের গড় দ্য প্রায় ১৫০০০ 

আলোক বর্ষ। প্রতি নীহারিকায় ষে বস্তপিগ্ড থাকে তা দিয়ে ১০*০ মিলিয়ন 

নক্ষত্র গড়া চলে। প্রতি নীহারিকার গড় উজ্জলতা আমাদের ন্্ধের 

৫৮ মিলিয়ন গুণ । তিনি আরও লক্ষা করেছিলেন যে মহাশূন্যন্থ বস্ত্র মধ্যক 

ঘনত্ব প্রায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১০-৩০ গ্রাম। অর্থাৎ মহাশুন্তে অযুত 

নিধুত নিখর্ব সংখ্যা বিশ্ব যত স্থান অধিকার করে আছে মহাশৃন্যের অনির্বচনীয় 

বিশাল বিস্তারের তুলনায় তা নগণ্য! বস্তুতঃ পৃথিবীর আয়তনের অনুরূপ 

একটি গোলকের মাঝে যদি ক্ষুদ্র একটি ধুলিকণ! রাখা যায় তবে সেটি যতটা 

স্থান অধিকার করবে, মহাশৃন্ে অগণিত বিশ্ব ততটুকু স্থানই অধিকার করে 

আছে। এই হিসাব অন্ুধায়ী বিশ্ব ব্রক্মাণ্ডে অসংখ্য বিলিয়ন নীহারিকার 
অস্তিত্ব থাকা সত্বেও মহাশৃন্ প্রকৃত পক্ষে অতি ফাকা জায়গা । গবেষণাগারে 

আমরা যত নিখু-ত শূন্ততাই স্স্টি করি না কেন, ব্রন্মাণ্ডের এই শুন্ততার নিকট 

তা খুবই ঘঘন বলে মনে হবে। 

শান্ত চিত্তে গভীর অধ্যবসায় ও নিষ্টায় নভোমগুল পর্ধবেক্ষণ করে হাবল 

.ষে অকাট্য ও গ্রানিটসদৃশ সুদৃঢ় তথ্য সংগ্রহ করেন তারই ভিত্তিতে তিনি 

তার নতুন ব্রদ্মাণ্ডের চিত্ররূপ রচনা করেন। ধর্মতত্ববেত্তা পগ্ডিতগণ মানুষের 

সামনে ব্রহ্মাণ্ডের যে স্বরূপ তুলে ধরতেন, হাবলের এই ত্রহ্মাণ্ড তার তুলনায় 
অনেক বেশী বিজ্ঞাননির্ভর ও গ্রহণযোগ্য । এই সময় অন্তান্ত বিজ্ঞানীরাও 

গাণিতিক. আকজোক, প্রতীক ও উদ্যাতনযুক্ত সমীকরণের ছার! এই বিশ্ব 
্রন্ধাণ্ডের চিত্রক্ূপ বর্ণনার চেষ্টা করছিলেন। পর্যবেক্ষণলন্ধ তথ্যের অভাবে 

বিজ্ঞানীরা এই ভাবে নতুন গাণিতিক প্রতীকের সাহাষ্যে ব্রন্থাণ্ডের স্বন্ধপ 

ধনির্ণয়ের পথ খুঁজেছিলেন। 
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বিরাট দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষে] দীর্ঘকালীন পর্ধবেক্ষণে অগণিত ধাবমান 

ছায়াপথ সমন্বত ব্রন্ধাণ্ডের যে বিচিত্র রূপ হাবলের চোখে ধরা পড়েছিল, 

তার বহু বছর আগে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রসঙ্গত: ব্রদ্মাণ্ডের একটি চিত্ত 

বূপ দ্বেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের একটি স্তিক চিত্ররূপ তুলে 

খরলেন__ত্রন্মাণ্ডের এই রূপ অপরিবর্তনীয়। আইনস্টাইনের এই ব্রহ্মা 

চিত্রটি এমনি জটিল যে বিশুদ্ধ গণিতবিদ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে এর সঠিক 

রূপ অনুধাবন করা দুঃসাধ্য । তাও তাদের প্রায় ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত 

স্ক্ষ প্রতীকের সাহাযা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। 

আইনস্টাইনের সুত্র প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এই বছরের শেষের 

দিকে হলাগ্ডের লীডেন মান মন্দিরের ডাউরেকটর উইলেম ডি. সিটের আর 

একটি ব্রহ্মাগু-চিত্র দাখিল করলেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ 

পুহ্থান্থুপুঙ্থ রূপে বিশ্লেষণ করে তিনি তা জ্যোতিবিজ্ঞান ও ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ 

নিধ্ধারণের কাজে প্রয়োগ করবার টেষ্টা করেছিলেন। ব্রক্ষাগু-চিত্র রচনায় 

ইনিও বিশ্তদ্ধ গণিতের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং আইনস্টাইনের থেকে পৃথক 

এক ব্রচ্গাগ্ড চিত্র উপস্থিত করলেন। আইনস্টাইনের সমীকরণে ব্রন্াণ্ডের যে 

চিত্র গ্রস্তাবিত হয় তাতে ব্রহ্গাণ্ড জড়পদার্থপূর্ণ ও স্থাণু। ডি. সিটেরের সিদ্ধান্ত 

অনুযায়ী ব্রহ্মা্ড কার্ধতঃ শূন্য, সেখানে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়া কিছু 

পরিমাণ বসব কণিক1 বড় জোর থাকতে পারে এই পর্যন্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই 

পুরাণে ছুটি মডেলের কোনটির সঙ্গেই কিন্ত হাবলের পর্যবেক্ষণের সাহায্যে 

সংগৃহীত তথোর কোনও মিল ছিল না। ডি সিটেরের মডেল ব্রন্মাণ্ডের প্ররুত 

স্বরূপ নির্ণয়ে সক্ষম হয় নি, কারণ ষথাষথ বিচার করলে এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনও 

বস্তর অস্তিত্ব নেই। আর আইনস্টাইনের ত্রহ্মাগু-চিত্রও অসা্ক এই জন্য 

.ষে এই স্বীকার্ধে ব্রহ্ধাণ্ড স্থির নিশ্চল, মাউণ্ট উইলমন মান মন্দিরে নীহারিকার 

বর্ণালিতে লোহিতের দিকে বর্ণরেখার ষে স্থান পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, 

তেমন ঘটনার নিদর্শন এখানে লক্ষ্য করা যায় না। মাউন্ট উইলমন মান 

মক্দরের জ্যোতিহ্িদদের পর্ধবেক্ষণলন্ধ বিস্ময়কর তথ্যের নিরিখে নিজের 

সত্রের ভ্রান্ত উপলব্ধি করতে পেরে আইনস্টাইন বিনা দ্বিধায় নিজের স্যত্্র 

নন্তাৎ করে দিতে চাইলেন। সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ এই গাণিতিক পদার্থ 

বিজ্ঞানী স্বীকার করলেন তার সুত্র ভ্রান্ত, অনঢ প্রতিষ্ঠ কোন পবিত্র সত 

'নয়। গণিত শাস্ত্র যুক্তিহীন ভক্তিভরে পূজা আরাধলার কোনও পরম 



৩৫৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

পৃজণীয় স্বর্ণ বিগ্রহ নয়। নিবিচারে অন্ধের মত বিশেষজ্ঞদের প্রতি আনুগত্য 

প্রদর্শনেরও কোন প্রয়োজন নেই বিশ্ববাসীর । 

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে যে সব ব্রহ্মাগু-চিত্র তুলে ধরেছিলেন, 

সেগুলির আজ সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হল। অপহ্থয়মান নক্ষত্র জগৎ সন্ধে 

হাবল যে বিন্ময়কর আবিষ্কার করেছিলেন তার অর্থ উদ্ধার করতে পাসাডেনার 

মান মন্দিরে প্রায়ই জড়ো হতেন হাবল, ছেল, মিলিকান এবং তত্বীয় ও 

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আরও অনেক জ্যোতিষ্ক। এ নিয়ে এদের মধ্যে 
অন্তহীন আলোচন! চলত । এই আলোচনায় যে সব বিজ্ঞানী যোগ দিতেন 

এদের মধ্যে একজন ছিলেন, ভৌত রলায়ন বিজ্ঞান ও গাণিতিক পদার্থ 

বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ক্যালিফোনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির 

গ্রাজুয়েট দ্ধুলের অধ্যক্ষ রিচার্ড চেস টোলম্যান। 

অনেক আগেই ১৯০৭ সালেই, টোলম্যান আইনস্টাইনের বিশেষ 

আপেক্ষিক বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এ বিষয়ে পরীক্ষ1 নিরীক্ষা ও গবেষণায় 

মেতে ছিলেন। দশ বছর পর প্রকাশিত হয়। তার “দি থিয়োরী অব 

রিলেটিভিটি অব মোশান (106 7706015 ০৫1২6196165 ০৫ 1510608 ), 

নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি। ১৯২৭ সালে, ক্যালিফোনিয়! টেকনিক্যাল 
ইনস্টিটিউসনে যোগ দেবার ছয় বছর পর প্রকাশিত হল তার স্ট্যাটিসটিক্যাল, 
মেকানিকস্ (90909008] 1২0০০13917105 )। এটি জোসিয়! ডব্লিউ গিবসের, 

গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে লিখিত। যে ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মৌলের সঠিক আচরণ 
অনুসরণ বা নিধণরণ করা চলে না, সেইসব ক্ষেত্রে বছু অনুসমন্থিত তঙ্ত্রের 

মোটামুটি আচরণ প্রদর্শনকারী ্ৃত্রের অন্সন্ধানার্থে এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল, 

মেকানিকস্ উদ্ভাবিত হয়েছিল । 

প্রথম থেকেই মাউণ্ট উইলসনের মান মন্দিরে হাবল ও হিউমেসনের 
জ্যোতিষ্কীয় আবিষ্কার টোলম্যানকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত, 

স্বরূপ কি, এ বিষয়টি তিনি পুনরায় অনুসন্ধান করে দেখা স্থির করলেন । 
ক্যালিফোর্শিয়৷ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বেসমেণ্টের (ভূগর্স্থ অংশ ) 
৫ নং কক্ষে সদ! উদগীর্ণ নিজের পাইপের ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি কাগজ- 
কলম হাতে আকজোকে মাতলেন। তাঁর পদ্ধতি অনেকটা আইনস্টাইনের, 

পদ্ধতির অন্ুরূপ। দীর্ঘ সমীকরণ প্রথমে তিনি টেবিলে ছড়ানো একটি কাগজ: 
খণ্ডে টূকে ফেলতেন। এই সমীকরণটি তার ভৌত ব্রন্ধাণ্ডের কল্পিত রূপ $ 
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ংশত গাণিতিক জটিলতা, এবং কিছুট1 পর্ধবেক্ষণলন্ধ তথ্যের অপ্রতুলতার 

জন্য তার এই সমীকরণ অতি-মাত্রায় কল্পিত মহাব্রহ্মাণ্তের একটি চিত্ররূপ 

প্রদর্শন করত মাত্র । কখনও তিনি এই সমীকরণে একটি প্রতীক চিহ্ন সংঘোগ 

করেন, কখনও একটি দূর করেন। কখনও কোনও চিহ্ন বা স্চক 
পরিবর্তন করেন, নতুন বাধা-বিপত্তি দেখা দিলে, বা নতুন ব্যাখ্যা মনে 

পড়লে, স্তর নিয়ে ভেক্কিবাজি স্যট্টির চেষ্টা চলতে থাকে তার। পেনসিলের 

এক একটি আচড়ে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড স্ট্টি হয়, সুত্র সমেত এক একখান! 

কাগজখণ্ড দল! পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে 

ধ্বংস হত বহু পব্রন্মাও্ড”। 

গবেষণার কাজে আত্মনিযগ্র হয়ে প্রায় নির্বাসিতের জীবন বরণ করে 

নিয়েছিলেন টোলম্যান। ১৯২৯ সালে এই সব নির্বাসিতের জীবন পরিত্যাগ 

করে আবার জনসমাজে প্রবেশ করলেন। এত দ্রিনের চেষ্টায় তার সামনে 

ব্রহ্ধাণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে । হাবলের পর্বেক্ষণলন্ধ তথ্যের তিনি এক 

নতুন অস্থৈতিক ব্রহ্গাণ্ডের স্বরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ব্রন্ধা্ড 

অসংখ্য তারকা, পরিবর্তনশীল সেফিড নক্ষত্র, নোভা (নতুন তার],), ধুমকেতু, 

গ্রহ-উপগ্রহ, অতিকায় নক্ষত্রমগুল, আস্তঃ প্রদেশের শৃন্যা বস্থা, ধুলি এবং আদিম 
বস্তপিও সমষ্টি নয়। এটি একটি গাণিতিক সমীকরণের সুষ্ঠ সংক্ষেপণ । এই 
সমীকরণটি (বা লাইন এলিমেণ্ট ) দেখতে আইনস্টাইন বা ছ্য সিটারের 

সমীকরণ থেকে খুব পৃথক নয়। কিন্তু এই সমীকরণে যথেষ্ট পরিমাণে 

পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা ছিল। তাতে এই সমীকরণের সৃষ্ট ব্রন্ধাণ্ড আইন- 

জ্টাইনের স্থত্রের স্থবিক ব্রন্মাণ্ড না হয়ে দিন-সময় অনুযায়ী পরিবতিত-সাধ্য। 

দ্য সিটারের প্রকল্সিত ব্রহ্মাণ্ডের ্টায় এটি বস্তৃশূন্য নয়, বস্তপূর্ণ । 

গাণিতিক আকজোকের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড চিত্র নিধণারণের বহুবিধ প্রচৈষ্টার 

কাহিনী পাঠ করেছিলেন টোলম্যান। কিন্তু সাধারণতঃ বিজ্ঞানে যা ঘটে 

থাকে কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তার চোখে পড়েনি । ন্যাশনাল 

একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্যদ্ের সামনে তার প্রবন্ধ পঠিত হবার কয়েকমাস 

আগে হাওয়ার্ড পি. রবাটসন হুবহু তারই মমীকরণের অন্গরূপ একটি সমীকরণ 

উদ্ভাবন করেছিলেন ॥ রবার্টমদন তখন ছিলেন প্রিম্ঘটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অধ্যাপক । ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি ক্যালিফোর্সিয়ার ইনস্টিটিউট অব 

টেকনোলজির গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করছেন। 

২৪ 
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সাঁত বছর আগে আলেকজাগ্ার এ. ফ্রায়েডম্যান নামে একজন প্রতিভাবান 

কশ গণিতবিদ আইনস্টাইনের স্থৈতিক বিশ্বের প্রমাণে একটি ভ্রমপ্রমাদ 

আবিষ্কার করেন, এবং দেখিয়ে দেন ফে, গাণিতিক হিসাব অন্থুষায়ম এতে ছুটি 
অস্থিতিক ব্রন্মাগ্ড গঠন সম্ভব। টোলম্যানের গবেষণালব্ধ তথ্য অপেক্ষাকৃত 

অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হলে যখন এই দুইজন 

বিজ্ঞানীর গবেষণার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হল তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
এই গবেষণামুলক প্রবদ্ধগুলি কাগজপত্র ঘেটে খুজে বার করলেন এবং এ দুজন 

বিজ্ঞানীর এ বিষয়ে অগ্রগণাতা স্বীকার করে নিলেন। এই' প্রবন্ধ 

ছুটি পাঠ করে তিনি লিখেছিলেন, “ফ্রায়েডম্যানের এই প্রবন্ধটির প্রতি 

এ যাবৎ বিশেষ নজর ন] দেওয়া হলেও ব্রন্মা্ড তত্বে নতুন অধ্যায় স্ুচনাকারী- 

রূপে সব কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য ।” টোলম্যন নিজেকে বিজ্ঞানের মুল গায়েন 

মনে করতেন ন]। 

এই গাণিতিক সমীকরণ প্রথম ব্রহ্মাণ্ড রহস্ত সমাধানের কাজে প্রয়োগ 

করবার চেষ্টী করেন, লুভেন বিশ্ববিদ্ভালয়ের আভে জর্জ লামার্জে নামে 

জনৈক তরুণ বেলজিয়ান যাজক । লামা্রে ফ্রয়েডম্যানের সমীকরণ 

পুঙ্থান্পুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখলেন এবং তার অস্থৈতিক লাইন 
এলিমেণ্ট জ্যোতিষীয় তথ্যে প্রয়োগ করলেন। নিকটতম ছায়াপথের 

বর্ণালিতে যে লোহিত পরিবর্তন দেখা যায় তার কারণ বাখা।) করা ঘায় 

সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করে নিলে-_এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ব নির্ণয়ে তিনি 

সক্ষম হয়েছিলেন । অপেক্ষাকৃত শ্বল্প প্রচারিত একটি পত্রিকায় লামাত্রের 

এই গবেষণ। প্রকাশিত হওয়ায় এটি বহুদিন বিজ্ঞানী সমাজে অজ্ঞাত রয়ে যায় । 

শেষে ১৯৩০ সালে স্যার আর্থার এস. এডিংটন এই প্রবন্ধটির প্রতি বিশ্ববাসীর 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রভূত নতুন তত্বের ভিত্তিতে (এগুলি লামাত্রের 
নিকট ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত) রচিত ব্রন্ধাগ্ড সম্বন্ধে টোলম্যান তার নিজন্ব 

ব্রহ্মাণ্ড চিত্রটি দাখিল করবার পরই অবশ্য এডিংটন লামাত্রের এই প্রবন্ধের 
কথা জানিয়েছিলেন । 

বেশ কিছুটা! পর্যবেক্ষণলন্ধ তথ্যের ভিতিতে রচিত টোলম্যানের এইট 

গতিশীল ব্রহ্মাণ্ডের চিন্ত প্রচারিত হবার পর এমনি ধরনের নান! ব্রহ্মাণ্ড চিত্র 

উপস্থাপিত করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা । গতিশীলতায় সজীব হয়ে উঠল 
ব্রন্ধাগ্ড লোক । ব্রহ্ষাণ্ড চিত্র রচনার ধুম পড়ে গেল যেন বিজ্ঞানীদের মাঝে । 
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যারই সুক্ষ উদ্যাতন যুক্ত জটিল আম্কিক সমীকরণ প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, 

তিনিই এই ব্রহ্ধাণুরূপ রচনার কাজে এগিয়ে এলেন । হলাগ্ডের উইলেম 

ডি. সিটের, জার্মানীর লো ও হেকম্যান, ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম, এইচ 

ম্যাকক্রিয়া ও জজ“সি. ম্যাক ভিটি আস্কিক হিসাব অনুযায়ী তাদের নিজ 

নিজ ব্রহ্মাণ্ড চিত্র উপস্থাপিত করলেন। প্রাচ্য দেশীয়দের মধ্যে জাপানী 

টেকিউচিই প্রথম ক্রহ্মাণ্ডের গাণিতিক চিত্ররূপ প্রণয়ন করলেন। বিশ্তুদ্ 

গণিতবিদদের ব্রহ্ধাণ্ডের এই মানসচিত্রের স্ুষ্পষ্ট চাক্ষুষ রূপ গ্রদর্শনের জন্থা 

কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা! সাহায্য নেবার প্রয়োজন হত না। দেখে, হ্যার 

জেমস জীনম বলতে বাধা হয়েছিলেন, আমর! যদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উপলঙ্ধি 

করতে চাই, তা হলে এই বিশ্বকে এখন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীদের বিশুদ্ধ চিন্ত। 

ধারার ্ৃট্টিরপে দেখতে হবে । যান্ত্রিক মডেলের মধ্যে যদি আমরা এর 

স্বরূপ খুঁজবার চেষ্টা করি, তা হলেই হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হবে। দেখা দেবে 

স্ববিরোধিতা । 

স্বতঃ আপন গঠন-পরিবর্তনশীল ব্রদ্ষাণ্ডের যে মানসচিত্র হাবল ও টোলম্যান 

উপস্থাপিত করেছিলেন, এ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি ব্রন্মাণ্ড চিত্র প্রচলিত 

ছিল। এটি অপর ছুটি অপেক্ষা অনেক পুরাতন । কাজেই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে 

তিন প্রকারের ধারণা তখন প্রচলিত ছিল। সব চেয়ে পুরানে৷ ধারণ! অন্কযায়ী 

বিশ্বজগৎ ক্রমেই শীতল হয়ে উঠছে, নিয়ত বিকিরণের ফলে নক্ষত্রগ্তলি 

মহাশূন্যে তাদের তাপ হারাচ্ছে। এর ফলে একদা সমস্ত তাপ মহাশৃন্টে 

সমানভাবে বর্টিত হয়ে ষাবে, বিশ্বজগতের সমুদয় প্রাণী লোপ পাবে। কারণ 

অখণ্ড ব্রহন্ধাণ্ডের সর্বত্র সমভাবে এই তাপশক্তি ছড়িয়ে পড়লে, তাপ শক্তির 

পরিমাণ ট্াড়াবে খুবই ঘৎসামান্, জীবজগতের গ্রাণধারণের পক্ষে তা সম্পূর্ণ 

অনুপযোগী । কয়েক বছর আগে পর্যন্ত অধিকাংশ বিজ্ঞানীই বিশ্ব-ব্রদ্মাণ্ডের 

এই শোচনীয় পরিণতির পুরাতন চিত্রই প্রচার করতেন। হাবলের ব্রন্মাণ্ডের 

মানসচিত্রও কম নৈরাশ্টজনক নয়। কারণ, তার এই ক্রমসম্প্রসারণশীল 

্রন্ধাণ্ড সম্প্রসারণের শেষে একদ! নিঃসীম শুন্ততায় মিলিয়ে যাবে। 

এই ছুই বিশ্বর্ূপের পরিবর্তে পদীর্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতিবিজ্ঞানীর' 

টোলম্যান প্রস্তাবিত তৃতীয় রূপটি সমর্থন করতে লাগলেন । এবার তারা 

বাতিষঙ্গবাদী তাপগতি বিজ্ঞানের সমর্থনে বলীয়ান। এই তাপগতিবিজ্ঞানের 

সমীকরণ বলে ব্রন্ধাণ্ডের পক্ষে স্থির-নিশ্চল অবস্থায় উপনীত না হয়েও 
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চিরতরে ক্রমান্বয়ে স্কৃচিত ও প্রসারিত হওয়া সম্ভব। নিয়ত নবজন্মলাভ 

করছে, পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঞ্চিত হচ্ছে, এমনি একটি প্রকল্পিত ত্রহ্মাণ্ডের 

চিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা এবার সম্ভব হল। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতীত কোন 
প্রণালীতে বিকিরণই ব্রহ্মাপ্ডের এই হৃত জড়পদার্থ পুনরুৎ্পার্দন করে চলেছে। 

ব্রন্মাণ্ড ব্বরূপের এই ব্যাখ্যায় বিশ্বজগতের তাপক্ষয় জনিত বিলুপ্তির ষে ভয়াল 

চিত্র অঙ্কিত করা হত তা শুধু বাতিল হ'ল না, ক্রমপ্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ড 

একদা] পরিপূর্ণ শূন্যতায় মিলিয়ে যাবার যে মতবাদ প্রচারিত হুত তাও 

পরিত্যক্ত হল। ধরাপুষ্ঠ হতে মানব সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত নয়, 
টোলম্যানের বিশ্বব্ূপবাদ এমনি ভরসা দিল। 

আরও ভালভাবে মহাকাশের আরও দৃরাঁন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারলে কি 

্রন্ষাণ্ডের প্রকুত স্বরূপ আরও স্ুম্পষ্টভাবে উদঘাটিত হবে? স্থনিশ্চিতভাবে 

মিলবে বর্ণালিতে লোহিত পরিবর্তের রহন্তের ব্যাখ্যা? ব্রহ্াণ্ড যদি হয় 
সম্প্রদারণশীল, ব্রদ্ষাণ্ডের আরও গভীর দেশ পর্যবেক্ষণ করতে পারলে কি 

জান! যাবে সেই সন্প্রসারণের প্রকৃতি? আরও নিঃসন্দেহে কি এতে সমীক্ষা 

করা ষাবে নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যুরহস্য? ব্রন্মাণ্ড আর পৃথিবীর বয়স হিসাবের 

সমস্তা, রাসায়নিক মৌল স্থ্টির রহস্ত ? বহুদূরব্তী নীহারিকাগুলির সঙ্গে 

যদ্দি নিকটবর্তী নীহারিকাগুলির লক্ষণীয় পার্থক্য থাকে, তা হলে 

আরও গভীরতর পর্বেক্ষণের ফলে ধরা যাবে ছায়াপথগুলির বিবর্তন 

বহস্তের সুত্র ? 
হাবল বিশ্বাস করতেন, যাবে। জর্জ এলিরি হাালির দূরদুৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের 

ফলে তখন তার হাতে একটি আরও উন্নততর দুরবীক্ষণ যন্ত্র এসে গেছে। 

জীবন সায়াহ্ছে হালি আরও শক্তিশালী দৃরবীক্ষণ নির্মাণের সম্ভাবন1 পরীক্ষ! 

করছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন এক লাফেই একশ ইঞ্চি থেকে ছু'শ ইঞ্চি 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করা চলতে পারে । এই দ্বানবিক যন্ত্র দিয়ে আপাতপৃষ্টে 

অনন্ত অসীম মহাশূন্যে আগের চেয়ে তিনগুণ দূরে দৃষ্টি প্রসারিত কর! চলবে। 
পরীক্ষা করা চলবে আগের তুলনায় প্রায় ত্রিশগ্ূুণ আকারের অজ্ঞাত 

নভঃমগুলের অংশ) একশ মিলিয়ন নতুন নীহারিক1 এসে যাবে এই রাক্ষুসে 
দূরবীনের পাল্লায়__জ্যোতিবিজ্ঞানীদের নজরের মধ্যে । এই বিরাট দানবিক 
দূরবীন যে সব সাজসরঞামের উপর স্থাপন করে ঘোরানে! হবে সেগুলিরই 
গজন হবে শত শত টন। 
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১৯২৮ সালে 'ইনটারন্তাশনাল এডুকেশন বোড” দুইশত ইঞ্চি কাচযুক্ত 
একটি প্রতিফলক দুরবীক্ষণ যন্ত্র, তার আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি, গৃহনির্মীণ, এবং 

সম্পূর্ণ নূতন একটি নভোবস্তবিদ্ার মানমন্দিরের পরিপূর্ণ সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের 

জন্য 'ক্যালিফোনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিকে ৬০ লক্ষ ডলার অর্থ 

সাহায্য মঞ্জুর করলেন। প্রস্তাবিত সংস্থাটি ওয়াশিংটনের মাউণ্ট উইলসন 

মানমন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পরিচালন] করা স্থির হল। হেল এই 

£অবজারভেটরী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জন আযাগ্ডারসনের 

নাম এই প্রকল্পের নির্বাহী আধিকারিকরূপে উল্লিখিত হল । 

সান ডিয়েগেো৷ থেকে পয়তাল্লিশ মাইল ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ত্রিশ 

মাইল দূরে পালোমার পর্বত শৃঙ্গোপার খানিকটা সমতল স্থানে পৃথিবীর বুহত্তম 

মনিমন্দিরটি স্থাপিত হল। এটি সমুদ্র সমতল থেকে ৫৬০০ ফিট উর্ধ্বে 

অবস্থিত। উইলসন পর্তমালার চতুর্দিকে সহরাঞ্চল ভ্রুত প্রসারিত হওয়ায়, 

এই মানমন্দিরটির নিকটবর্তী স্থানে নভোমগুল পর্যবেক্ষণের উপযোগী আদর্শ 

পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ বসরের মধ্যেই মানমন্দিরের 

আশেপাশের অঞ্চলের জনসংখা1 ৩৩,০০০ থেকে ২৫,০০১০০০-এ দাড়িয়েছিল। 

লস এঞ্জেলম অঞ্চলের আলোকমালা পবতপষ্টে স্থাপিত মানমন্দিরের গ্রহ-নক্ষত্র 

পর্যবেক্ষণের কাজে বাধা জন্মাত। নতুন মানমন্দিরটি পাসাডেন] থেকে প্রায় 

১২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। পালোমার পর্বত অঞ্চলে বাধুপ্রবাহ 

অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিয়মিত প্রবাহী, এবং এ অঞ্চলের চতুর্দিকে ঝড়ের 
প্রকোপও কম। স্থানটি মানমন্দিরের জন্য নির্বাচিত করার এও এক কারণ। 

এই দুইশত ইঞ্চি দৃরবীক্ষণ যন্ত্রটি সর্বপ্রকার আধুনিক স্ুযোগ-স্থবিধা ও স্থখ- 

স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত অস্তরিত একটি ত্রিতল গৃহে স্থাপিত। বাড়ীটির ছাদ ইম্পাত 

নিমিত, অর্ধগোলক তুল্য, গন্জাকৃতি। গন্ুজটি ও ইঞ্চি ইম্পাতের পাতে 

মোড়া, ওজন ১০০ টন। এর ব্যাস ১৩৭ ফিট, প্তায় রোমের প্যানথীআযানের 

সমান। একটি বোতাম টিপলেই সমগ্র গম্থুজটি ঘুরতে থাকে । 
এই দৃরবীক্ষণ যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে জ্যোতিষীর-পর্যবেক্ষণ- 

কালে দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের দীর্ঘ নলে আরোহণ করে প্রয়োজন মত যস্ত্রটর সঙ্গে 
নিজে ঘুরে ঘুরে দুইশত ইঞ্চি প্রতিফলকের ফোকাসে সরাসরি পর্ধবেক্ষণ 

চালাতে পারেন। এই দ্বানবিক দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মাণের সব আয়োজন 
প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে এমন সময় জাপানীর] পার্ল হারবারে আক্রমণ 
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চালাল। আমেরিকাকে দ্বিতীয় মহাষুদ্ধে যোগদান করতে হল। যুদ্ধকালে 

মানমন্দিরের নির্মাণ কার্য স্থগিত ঝইল। দুরবীক্ষণের লেন্সের কাচ 
পড়ে রইল প্যাসাডেনাতে । ক্যালিফোপিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির 

কারখানায় ষে চল্লিশ জন কারিগর দৃরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মাণের কাজ চালাচ্ছিলেন 
তারা স্থল ও নৌবাহিনীর জন্য তিনপলা কাচ প্রভৃতি নির্মাণের মত আরও 

জরুরী কাজের ভার নিতে ছুটলেন। পৃথিবীকে মানমন্দির প্রভৃতি জ্ঞানপীঠের 

জন্য নিরাপদ করবার জন্য আমেরিকার গণতন্ত্রী মানুষ এগিয়ে গেলেন 

সমরাঙ্গনে। মহাবিশ্বের যে নৃতন দিগন্ত মানুষের চোখের সামনে উন্মোচিত 

হবার উপক্রম করেছিল সাময়িকভাবে সেখানে নাবল নিশ্রদীপের 

কৃষ্ণ যবনিক]। 

হাবলের উপর ভার দেওয়! হল মেরীল্যাণ্ডের এবারডিনস্থিত সমরোপকরণ 

বিভাগের গবেষণ| ও উন্নয়ন কেন্দ্রের বহিক্ষেপিক ( চুফ্ভা?5] 88111560) 

বিভাগটির ৷ 

টোলম্যানকে ১৯৪ সালের গ্রীম্মকালেই ওয়াশিংটনে ডেকে নেওয়া 

হয়েছিল। সেখানে পর পর অনেক কাজের ভার নিতে হয় তাকে । তার 

মধ্যে ছিল ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণ। 

পরিষদের ) ভাইস প্রেসিডেণ্টের কাজ, বাননাড বারুচ যখন ইউনাইটেড 

নেশনস্ আটমিক এনাজি কনফারেন্সে (সম্মিলিত জাতিপুগ্জের পারমাণবিক 

শক্তি সম্মেলনে ) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন, তখন তার প্রধান বৈজ্ঞানিক 
উপদেষ্টার কাজ । প্রক্সিমিটি ফিউজ ( 0:0স্াডৈ 5০) ও রকেট 

প্রকল্পে তার জ্ঞান ও কর্মশক্তির সুম্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। 

দীর্ঘ চার বছর ধরে যুদ্ধ চলল। হাবল তার জ্যোতিফলোক পর্যবেক্ষণের 

কাজে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন । ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের 

শেষে তিনি পাসাডেনায় ফিরে এলেন। আগের দিনের সেই কর্মশক্তি ও 

উৎধাহ নিয়ে তিনি পুনরায় শাস্তিকালীন এই নতৃন কাজে ডুবে গেলেন। দশ 

টঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্তরটির নির্মাণকার্ধ শেষ করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, 

তিনি তার একজন সান্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই দুরবীনটির নক্সা 
প্রণয়নে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। ইরা এস. ব্রাউন ১৯৪১ সালে 

মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ডাইরেক্টর ( অধিকর্তা ) নিযুক্ত হন। এর ছু-বছর 

পর তাকে মাউন্ট পালোমার মানমন্দিবের অধিকর্তা নিযুক্ত করা হল। ইরা 
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এস. ব্রাউন ক্যালিফোনিয়। ইনসম্স্টিটিউট অব টেকনলজি থেকে পি. এইচ. ভি, 

ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানেই তিনি পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপনার 
কাজ করেছিলেন। হাবল মাউণ্ট উইলসন ও মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরের 

প্রধান গবেষক নির্বাচিত হন। পরে তিনি মাউণ্ট উইলসন ও মাউন্ট 

পালোমার মানমন্দির ছুটির সম্ভাবা গবেষণ। প্রকল্প নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত যুক্ত 

কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন । 

নতুন অতিকায় দূরবীনটির নির্মাণকার্ধ শেষ হবার প্রতীক্ষা করতে 

লাগলেন হাবল। এই দৃরবীক্ষণ যন্তুটি দশলক্ষ চক্ষুর সমান আলোক রশ্শি 
গ্রহ করতে পারবে। এ দিয়ে মহাকাশে দুই বিলিয়ন আলোক বর্ষ দুরব্ভী 

স্বান পর্যবেক্ষণ কর] ধাবে। এই পাল্লা একশত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির 

পাল্লার ছিগুণ। এই অতিকায় যন্ত্রে ১০,০০০ মাইল দূরের একটি জবলস্ত 

মোমবাতি দেখতে পাওয়া যাবে, এবং ৩০,০০০ মাইল দুরের এমনি একটি 

আলোকিত মোমবাতির আলোকচিত্র গ্রহণ কর! চলবে । মাউণ্ট উইলসনে 

স্বাপিত মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে নভোম়গুলের যতথানি অংশ একভ্রে 

পর্যবেক্ষণ কর! চলত, এই নতুন দুরবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে তার আটগুণ 

পরিমাণ নভো মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতে পার! যাবে। ছুইশত ইঞ্চি ব্যাসের 

দুরবীক্ষণ ন্ত্রটির পরিপূরক রূপে পালোমারে আটচল্িশ ইঞ্চি ব্যাসের ছোট 
একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রও স্থাপন করা হয়েছিল। এটি ১৯৩১ সালে বারন্নাড, শ্মিভ, 
নামে জনৈক জার্মান ভদ্রলোক নির্যাণ করেছিলেন। ম্মিডের এই প্রতিঞ্লক 
দূরবীক্ষণ যন্তরটির পাল্লা খুব বেশী দূর ছিল না। কিন্তু এতে নভোমগুলের অতি 
বিরাট এলেকার এক সঙ্গে আলোক চিত্র গ্রহণ করা যেত। দশ ইঞ্চি দুরবীক্ষণ 
যন্ত্রে একবারে যতট1 অঞ্চলের আলোক চিত্র গ্রহণ করা চলত, এই এলেক। 

তার ষাট হাজার গুণ বেশী। 

অবশেষে এল যন্ত্রট উদ্বোধনের সেই এঁতিহাসিক দ্দিন। এই অতিকায় 

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি প্রথম ব্যবহারকারীদের অন্যতম ছিলেন হাবল। ছূর্ভাগাক্রমে 
টোলম্যান এটির নিমাণ কার্য সম্পূর্ণ হওয়া দেখে যেতে পারেননি । ১৯৪৭ 

সালে তিনি পাসাডেনায় তার বাড়ীতে ফিরে আসেন। তারপর এক বছর 

কাটালেন তাত্বিক গবেষণায় । ওয়াশিংটনে ধাবার আগে এই বিষয় নিয়েই 

তিনি গবেষণা করছিলেন । বিজ্ঞানের দার্শনিক ও সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে 

তার দীর্ঘ ও পণ্ডিতসূলভ অনুশীলনও পুনরায় শুরু হল। ১৯৪৮ সালে «ই 
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সেপ্টেম্বর তিনি নিমুনিয়। রোগে ভূগে দেহত্যাগ করেন। তিন সপ্তাহ আগে 

তিনি নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। টোলম্যানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
আমেরিক একজন সত্যিকারের প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও অন্ততম শ্রেষ্ঠ মানবিক ও 

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীকে হারাল । 
দুইশত ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অন্স্থচী অনুযায়ী নিয়মিত নভো- 

মণ্ডল পর্যবেক্ষণ স্তর হল ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাস থেকে । এই ছায়াপথ 

বহিভূতি মহাকাশের দুরদৃরান্তের জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পুনরায় পর্ধবেক্ষণ শুরু হল। 
এই নতুন যন্ত্র সাহায্যে কতকগুলি জরুরী সমস্তার সমাধান প্রয়োজন হয়ে 

পড়েছিল। বর্ণালিতে লোহিত-পরিবর্তের রহস্যময় ব্যাপারটির কোনও 

সম্থোষজনক সমাধান কিছুতেই বার কর যাচ্ছিল না, সেটির রহুস্টোদ্ধারের 

কাজে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হল। 

যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধকালে, মাউণ্ট উইলসন ও লিক মানমন্দিরের 

নীহারিক] বর্ণালি বীক্ষণের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্ধক্রম অনুযায়ী 

এই ছুই মানমন্দিরে শত শত নীহারিকার বর্ণালির বর্ণরেখার লোহত- 

পরিবর্তের পরিমাণের হিসাব নেওয়া হয়েছিল । এই কাজটি শুরু হয় লিক মান- 

মন্দিরে । এখানে অনেক আগে, ১৯৩৫ সালে পর্যবেক্ষণ কার্ষের ভারপ্রাঞ্ধ 

ছিলেন নিকোলান ইউ. মেঅল। মাউন্ট উইলমন মানমন্দিরে বহু ছায়াপথের 

পূর্ণ উজ্জ্লতা! এডিসন পেটিট বিশেষ আপোক তাড়িত যন্ত্রে পরিমাপ করে- 

ছিলেন। হিউমাসন তখনও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের কাজে নিযুক্ত । দশ ইঞ্চি 

দ্ূরবীক্ষণ যন্ত্রের মুপ ফোকাসে একটি নতুন ভ্রুততর এবং আরও বহুমুখী 

নীহারিকা বর্ণালী লেখ যন্ত্র স্কাপন করায় আশা করা যেতে লাগল যে এতে 
নতুন এবং আরও রোমাঞ্চকর তথ্য সংগৃহীত হবে। 

অন্যান যে সব তথ্য সংগৃহীত হল তা থেকে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যকর 

ব্যাপার ধর] পড়ল। বনু বছর আগে হাবল ও হিউমাসন নীহারি কাগুলির 

পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবার গতিবেগ ও দূরত্বের মধ্যকার যে সম্পর্ক নির্ণয় 
কবেছিলেন, ছুইশত ইঞ্চি দৃববীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা! করে দেখা গেল, প্রায় এক 

বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দুরের অস্পষ্ট নীহারিকাগুলি সেই সম্পর্ক-নিদদিষ্ট গতিবেগ 
অপেক্ষা সেকেগ্ডে প্রায় ৬২০০ মাইল অধিক ভ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে। 

অন্যভাবে বল! চলে, এক বিলিয়ন বছর আগে, (নীহারিকাটি থেকে আস! 

আলোক পৃথিবীতে আসতে এ পরিমাণ সময়ই লেগেছিল ) ব্রক্মাণ্ড আজকের 
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চেয়ে তখন আরও ভ্রত গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ব্রহ্মাণ্ডের এই 

সম্প্রসারণের গতি এখন ষেন সেই তুলনায় কমে এসেছে বলে মনে হয়। 
পৃথিবীর কোনও দর্শকের নিকট কতকগুলি নিকটতম নীহারিক। প্রায় নিশ্চল 

মনে হয়। 

সমর বিভাগের কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাবল যে সময় বাড়ী ফিরছেন 

সেই সময় ক্যালিফোনিয়! ইনস্স্টিটিউট অব টেকনলজির উইলিয়াম কেলগ 
র্যাডিয়েশন লেবরেটরীতে নক্ষত্র সমূহের বিবর্তন, সৌরজগতের বয়স, এবং 
রাসায়নিক মৌলের বিবর্তন সম্থদ্ধে নতুন ভাবে গবেষণা শুরু করা হয়েছিল। 
গবেষণাগারের অধিকর্তা, চার্লস সি. লরিটসেন, ইরা এ. বাউএন, উইলিয়াম এ. 

ফাউলার, জেসি এল. গ্রীনস্টেইন (ইনি ছুবছর পরে যোগ দিয়েছিলেন ) 

এই আকর্ষণীয় গবেষণার স্থত্রপাত করেছিলেন। পর্যবেক্ষণ ও পারমাণবিক 

প্রতিক্রিয়া! যুক্ত তাত্বিক হিসাবনিকাশ থেকে তারা লক্ষ্য করেছিলেন ষে 

ওজনের দিক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বন্সমুহের শতকরা ছিয়াত্তর ভাগ হাইড্রোজেন, 

তেইশ ভাগ দ্বিতীয় সবাধিক গুরুভার মৌল হিলিয়ম। বাকী মোঁলগুলি 
একত্র মিলে হয় শতকর! একভাগ ওজন। তারা আরও প্রমাণ পেয়েছিপেন 

যে, পারমাণবিক ওজন বুদ্ধির সঙ্ষে অস্থান্য মৌলের শতকর! হার কমে আসে। 

অন্যভাবে বল] চলে, হিলিয়মের (পারমাণবিক ভার ৪) চেয়ে সোডিয়ম 

(পারমাণবিক ভার ২৩) কম, কিন্তু লোহার (পারমাণবিক ভার ৫৬) চেয়ে 

সোডিয়াম বেশী বয়েছে। নাক্ষত্রিক বিবর্তনের গবেষণ। থেকে প্রকাশ পেল 

যে আমাদের সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তারাগুলির বয়স প্রায় সাড়ে চার 

বিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় আমাদের ছায়াপথের প্রাচীনতম তারাগুলির বয়স 
প্রায় সাড়ে ছয় বিলিয়ন বখসর। আমাদের সৌরজগতের বয়স আমাদের এই 

ছায়াপথের চেয়ে ছুই বিলিয়ন বর্ষ কম। আমাদের ছায়াপথ যখন প্রথম ত্ষ্টি 

হয় তখন এই সৌরজগতের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অবাস্তব জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণলন্ধ এই আর একটি অভিনব তথ্য। ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের 

প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে মান্গষের বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে হয়ত এর কোনও 

সম্পর্ক থাকতে পারে। 

্রদ্মাণ্ড রহস্ত সম্বদ্ধে যখন এমনি সব চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে তখন 
'যে হাবল এই ব্রহ্মা রহস্য উদঘাটনের কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, 

তিনি হদরোগে আক্রান্ত হলেন। ১৯৫৩ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর নিজ গৃহে 
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তার মৃত্যু হল। তিনি চিন্তাশীল, স্থপপ্ডিত ও সমাজ-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন । 
মৃত্যুর কয়েক মান আগে তিনি যে জর্জ ডারউইন বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি 

তার মহাশূন্ত সংক্রাস্ত অভূতপূর্ব গবেষণা সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ “কারণ আমি 

যেমন ভাবে শুরু করেছিলাম, তেমনি ভাবে শেষ করতে পারি। আমাদের 

পৃথিবীর সমতৃমি থেকে আমর! সুদুর মহাশৃন্যের দিকে তাকাই, কল্পনা করবার 

চেষ্টা করি কি ধরনের বিশ্বে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের নিকটতম 

পরিবেশ সম্বন্ধে আমাঁদের নিবিড় জ্ঞান রয়েছে । কিন্তু দুরত্ব বাড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে এই জ্ঞান ফিকে হয়ে আসতে থাকে...ফতক্ষণ পর্বস্ত ন। শেষ শান দিগন্তে 

পর্যবেক্ষণের ভ্রান্তির মাঝে আমর] খুঁজে ফিরি অস্পষ্ট তটরেখার। কিন্তু 
অন্বেষণ চলতে থাকে । এ প্রবৃত্তি অনির্বাণ, অদম্য 1” 

হাবল ঠিক কথাই বলেছিলেন। হিউমেসন থামলেন না। এগিয়ে 
চললেন। চেষ্টা করতে লাগলেন পুথিবীর থেকে এক শত বিলিয়নেরও 

অধিক আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত ছুটি অতিশয় অস্পষ্ট ছায়াপথের বর্ণালির 
লোহিত পরিবর্তের পরিমাণের হিসাব করতে । এগুণি সেকেগ্ডে ৬২," ০০ 

মাইল বেগে (আলোকের গতিবেগের এক তৃতীয়াংশ ) পৃথিবীর দিক থেকে 

পশ্চার্দাপসরণ করছে বলে অনুমান করা হল। কিন্তু এই সুদুর মহাশুন্যের 
নীহারিকাপপূর্ণ স্থান পরীক্ষা করে কোনও স্ুম্পষ্ট তথ্য সংগৃহীত হল না। এই 

প্রকল্পে অন্যান্ত জ্যোতিবিদগণও এসে যোগদান করলেন। এদের মধ্যে 

একজন হলেন তরুণ বিজ্ঞানী আলান আর, স্তাণ্ডেজ। ১৯৫১ সালে তিনি 

ক্যালিফোনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ডক্টবেট ভিগ্রী লাভের জন্য 

গবেষণা করতে আসেন। সর্বাধিক দূরবর্তী ছায়াপথগুলির আপাত গতিবেগ 
কেন হাবল-হিউমাসন নির্ধারিত সম্পক” অন্ুষায়ী হচ্ছে না, তার রুহন্যোছ্ধার 

করার চেষ্টায় শ্তাত্ডেজ ও অন্যান্য জ্যোতিবিদগুণ টোলম্যান ও অন্যান্য ব্রন্মাপ্ত- 

চিত্রকারদের ব্যাতিষঙ্গবাদী ব্রন্মাণ্ড শ্বরূপের সমীকরণ ব্যবহার করছিলেন । 

পূর্ববর্তী কয়েকটি বছরে ব্রদ্ধাণ্ডের প্ররুতি মন্বদ্ধে ছুটি অপেক্ষাকৃত নতুন ও 
জনপ্রিয় মতবাদ রচিত ও প্রচারিত হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 

জ্যোতিবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ও তার দুজন তরুণ স্থষ্টিক্রমবিদ ও গণিতবিদ 
ঈংরাজ সহকারী, হারমান বগ্ডি ও টমাস গোল্ড, ব্রহ্মাণ্ডের একটি মানসচিত্র 

উপস্থাপিত করলেন, একে বল! হয় স্থিতাবস্থায় স্থির বা অপরিবর্তনীয় বিশ্ব- 

ব্রহ্ষাণ্ড। গোল্ড পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেন। ১৯৫১ সালে হয়েল' 
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বিশবত্রক্ষাণ্ডের এক বিচিত্র ম্বরূপ অগ্কিত করলেন। এই ব্রদ্ধাণ্ডের শুরু' নেই, 
শেষও নেই। এই অদ্ভূত ব্রন্ধাণ্ডে মহাশুন্ সীমাহীন, কাল অনস্ত, ব্রন্ধাণ্ডের 
সমগ্র বস্ত পিগডর কোনও হ্ৰাসবৃদ্ধি ঘটে না । অবিচলিত ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড 
যেমন সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, তেমনি এই সম্প্রলারণ-ুষ্ট শৃন্তস্থানে নতুন ছায়া- 
পথ হুষ্ি হয়ে দূরাপস্থত ছায়াপথগুলির স্থান পূরণ করছে। ব্রহ্ষাণ্ডে নিয়তই 
স্্টি হয়ে চলেছে হাইড্রোজেন পখমাণু, কাজেই স্থিতাবস্থার স্থস্থিত এক 
অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ড রপেই এই বিশ্ব জগৎ বিরাজ করে । এই মতবাদের 
প্রধান প্রবক্তা, হয়েলের মতে, স্থির আদিতে ব্রহ্মাণ্ড ছিল শীতল, ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত, ছুরন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস কণিকার বিরাট ব্যাপ্তি। এই হাইড্রোজেন 
গ্যাসের কিছু অংশ জড় আকর্ষণের ফলে ঘনীভূত হয়ে, অবশেষে তারায় 
পরিণত হয়। এই তারাগুশিও আবার সংকুচিত হতে থাকে । এদের অভ্যন্তর 
দেশ ঘনতর ও উত্তপ্ততর হয়ে উঠতে থাকে, প্রোটনগুলি সংযোজনের ফলে 
ভারি হাইড্রোজেন কেন্দ্রুক বা ডয়্রন স্থষ্টি করে। এগুলি পরে ধাপে ধাপে 

বিবতিত হয়ে অন্তান্ত ভারি মৌল সমষ্টি করে। 
ব্রদ্ধাণ্ডের অন্য যে মানসচিত্রটি উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তাকে বল! 

হয় তথাকাঁথত অভিব্যক্ত ব্রন্ধা্ড। এই মতবাদটি অধিকতর জনপ্রিয় । 
এই মত প্রচার করেছিলেন রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী পদার্থ বিজ্ঞানী জর্জ 
গ)ামো। ইনি কিছুকাল লেনিন গ্রাভ বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন । 
পরে ১৯৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য। ইনি 
এখন কলোরাডে৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্দার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক । গ্যামে। 
বললেন, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন,_এই তিনটি মৌল কণিকাযুক্ত ঘন 
অবস্থার বস্তপিগড হতে এই বিশ্বত্রন্ধাগ্ড জন্ম নিয়েছে। পাচ বিলিয়ন বর্ষ আগে 
এই অতি ঘন গ্যাসের অন্তঃস্থল বিদীর্ণ হয়েছিল। এই প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের 
পাচ মিনিট পর ব্রহ্মাণ্ডের বস্তপিণ্ড শীতল হতে শুরু করল। সেই সঙ্গে ধাপে 
ধাপে (56০0 ঢ5 56০০) নৃতন মৌল হটি হবার প্রক্রিয়ায় ডয়উ্রন বেরিয়ে 

এসে প্রোটন ও নিউট্রন একত্র মিলিত হয়ে সর্বাপেক্ষা ভারি মৌলগুলি ট্রি 
হয়ে থাকে । বিস্ফোরণের ফলে চতুর্দিকে ছিটকে পড়া আদিম বস্তপিগুগুলি 
থেকে নক্ষত্রপুঞ্, গ্রহ, উপগ্রহ ও ছায়াপথগুলি হ্যটি হয়েছে। আদিম 
বিক্ফোরাস্তিক বস্তপিগ্ড উৎক্ষেপ কার্য চলেছিল প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে। 

বিরাট দুইশত ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণলন্ধ ও ব্রদ্ধাণ্ড স্যাটিতে. 
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আলোকপাতকারী নানাবিধ তথা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্রন্মাণ্ডের বয়স কত 

এ সম্বদ্ধেও মানুষের পুরাতন কৌতুহল জাগ্রত হল। হাবল দেখিয়েছিলেন 
যে এই নক্ষত্র জগতের বহিভূত মহাকাশের শৃন্যলোক পর্যবেক্ষণের দ্বারা শুধু- 

মাত্র ব্রহ্মাণ্ডের আকার নির্ণয়ের কাজই হয় ন1, সেই সঙ্গে হয় তার বয়স 

নিধ্ধারণের কাজও। সম্প্রসারণশল ত্রহ্মাণ্ডের নতুন প্রকৃতি সম্বন্ধে আবিষ্কৃত 

তথ্য পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে পূর্বেকার মোটামুটি স্বীকৃত পুরানো মতবাদ প্রায় 
ধুলিসাৎ্ করে দিল। ইতিপূবে উক্কাপিগু, তেজস্ক্িয়তা, সমুদ্রের লবণাক্ততা, 
পৃথিবীর শিলান্তরের গভীরতা, এবং অনুরূপ অন্তান্ত তথ্যের সাক্ষ্য প্রমাণের 

ভিত্তিতে ব্রহ্ষাণ্ডের বয়স বিজ্ঞানীরা শতাধিক বিলিয়ন বর্ষ বলে স্থির 

করেছিলেন। কিন্তু প্রলারণশীল ব্রদ্ধাণ্ড যতই সম্প্রনারিত হয়ে নৃতন দিগন্ত 

পানে ছুটে চলে, মমলয়ে ব্রহ্মাণ্ডেস বয়সও তেমনি ক্ষুদ্রতর কলের মাঝে 

সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। ব্রদ্ষাণ্ড যদি সম্প্রপারণশীল হয় ৩1 হলে এই শতাধিক 

বিলিন্ন বছরের দের আগেই নিশ্চয় এএ স্থষ্টি হয়েছিল । না হলে এই সময়ের 

মাঝে ছায়াপথগুলি আরও দূরান্তে প্রসারিত হয়ে পড়ত এবং পুনরায় সঙ্কোচন 

শুরু হবার আগে একেবারে সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত হয়ে অতি ক্ষীণ হয়ে আসত। 

পূর্বেকার পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়েছিল, বহু তারকারই বয়স কয়েক 

বিলিয়ন বছরের বেশী। দৃষ্টান্ন্ববূপ বলা চলে, কক্ষপথের আকৃতি থেকে মনে 

হয়েছিল কতকগুলি দ্বৈত নক্ষত্রের বয়স অন্ততঃ এক বিলিয়ন বৎসর । এতে 

এমন অবস্থা দেখা দিল যাতে মনে হল ব্রহ্মাগ্ডের সম্ততিরূপী এই নক্ষত্রগুলির 

বয়স বুঝি ব্রন্মাণ্ডের বয়সের চেয়ে বেশী। সত্যই তা হলে কি সম্ভতি জনকের 

চেয়ে প্রবীণতর ? এডিংটন বললেন, “কাল ছাটাই হালের ফ্যাসান। 

সম্প্রারণশীল বিশ্বের ধারণা যদি সতা হয়, তা হলে মনে হচ্ছে আমাদের কাল 

পরিমাণের শতকরা ৯৯ ভাগই ছেটে দিতে হবে। হয়ত তিনি বিজ্ঞানীদের 

স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, জন্ম থেকে নক্ষত্রগুলির অভিব্যক্তির 

মাঝ দিয়ে বর্তমান কালে আসতে যে সময় লেগেছে ত্বার হিসাবে খুবই ভূল- 

ত্রাস্তি রয়েছে । বস্ততঃ এই নক্ষত্রগুলি খুবই নবীন, কার্ধতঃ এই ব্রহ্ষাণ্ডের 

চেয়ে ধারণাতীত নবীন । 

১৯৫২ সালে মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের ওয়াপ্টার বাড়ে আবিষ্কার 

করলেন যে বিভিন্ন ছায়াপথের দুরত্ব নির্ণয় করতে যে মানদও ব্যবহৃত হচ্ছে, 
তা আপাতদুষ্টে ভ্রাস্ত। সেফিডগুলির ইতিপূর্বেকার শ্বীকৃত সাদৃশ্য সন্বদ্ধেও 
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সন্দেহ দেখা দিল। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বল! চলে যে মাউন্ট উইলসন ও মাউণ্ট 

পালোযোর মানমন্দিরের হ্যালটন সি. আর্পের মতে আমাদের এই ছায়াপথের 
সেফিডগুলি অন্য ছায়াপথগুলির সেফিডগুলি থেকে পৃথক ধরনের হতে পারে। 
ছায়াপথগুলির মধ্যকার দুরত্ব পূর্ব ধারণার চেয়ে ঢের বেশী হতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্ব ছ্বিগুণেরও বেশী। এতে ব্রদ্ধাণ্ডের আকৃতি হবে পূর্ব 
ধারণ] অনুযায়ী আকৃতির দ্বিগুণ। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স দ্রাডাবে প্রায় পাচ বা ছয় 
বিলিয়ন বৎসর । এই হিপাঁবের সঙ্গে নভোবস্তবিদ্যা ও ভৃবিদ্ভার হিসাবের 

মিল আছে। 

মনে হল স্থদূর মহাশূন্যে এক বিলিয়ন আলোক বধের অধিক দৃরবর্তী ছু”টি 
নক্ষত্র জগৎ হতেই পরিবর্তনশীল তারকাগুলির দূরত্ব, আরুতির প্রশ্ন এবং 

ব্হ্মাণ্ডের আকৃতি ও আধুর বিব্রতকর প্রশ্নটির সহৃত্তর মিলতে পারে । হিউমাসন 
এই নক্ষব্রজগৎ দুটি পরীক্ষা পর্ধবেক্ষণ করছিলেন । হয়ত অতি সম্প্রতি সম্পূর্ণ 
নৃতন প্রশ্বটির সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে, তা থেকেই এ প্রশ্নের সমাধান 

হবে। এ পথ বেতার জ্যোতিবিজ্ঞানের পথ। বেতার জ্যোতিবিজ্ঞানের 

জন্ম হয় দৈবক্রমে। বহুদিন এটি ছিল অবজ্ঞাত। হয়ত এই বেতার 

জ্যোতিবিজ্ঞানই ব্রন্মাণ্ডের আকৃতি ও আমুর প্রশ্নের মীমাংসা করতে 

সক্ষম হবে। ছু'শ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যষ্ত্রের পাল্লা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে 

পৌছাবে এই বেতার দুরবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লা । ব্রদ্ধাণ্ডের যে সব স্বদূরতম 
অঞ্চলে ইতিপূবে অন্থসন্ধান কার্ধ চালান যায়নি, এই যন্ত্রটির সাহায্যে সে 

সব অঞ্চলও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা চলবে। ব্রহ্মাণ্ডের সদর প্রত্ান্ততাগ 

মানুষের হাতের নাগালে আনবার এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন উইস্কন্মিন 

বিশ্ববিচ্ঠালয় হতে সছ্য-পাস-করা ওকলাহোমার এক তরুণ । 

১৯২৮ সালে তরুণ কার্ল জি. জানস্কি বেল টেলিফোন লেবরেটবির নিউ 

জার্সির হোমডেনাস্থিত গবেষণাকেন্দ্রে টেকনিক্যাল কর্মীর কাজ পেয়েছিলেন । 

কোম্পানীর নব-প্রতিষ্ঠিত ট্রান্-আটলা্টিক রেডিও টেলিফোন বার্তা প্রেরণ 

ব্যবস্থায় অজ্ঞাত সুত্র হতে ঘে অবিরাম চড় চড় শব উঠত (স্ট্যাটিক)সে 

সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয় তার উপর। অঙ্ুসন্ধানের কাজটি 

নিতান্তই বাস্তব প্রয়োজন উদ্ভৃত। জ্যান্স্কি পাচ বৎসর ধরে একটি 

ডাইরেকশানল আনটেনাযুক্ত বেতার গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই চড় চড় 

শব্দের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে 
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এলেন যে এই চড় চড় শব্দের উৎম রয়েছে পৃথিবীর আবহুমগ্ুলের বাইরে 

কোনও এক স্থানে । তার ধারণ] হয়েছিল, এই শব্দ আসছে আমার্দের এই 

নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রস্থল হতে। প্রায় ২৬,০০* আলোকবর্ষ দূর হতে ব্রহ্মাগুপানে 

এক নৃতন গবাক্ষ উন্মুক্ত হবার উপক্রম করল। 

সেই ১৯২৫ সালেই একথা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়া] ছত যে ইলেকট্রন তার 
অক্ষে লাউ্র মত ধোরে। এ থেকে ধরা পড়েছিল যে পরমাণু বেতার তর 

প্রেরণ করে। বেতারগ্রাহক যন্ত্রে এই বেতার তরঙ্গ ধরা খুবই কঠিন কাঙ্জ। 

অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ইলেকট্রটনের এই বেতার তরঙ্ক প্রেরণের 

ব্যাপারটার মাঝে ব্রদ্ধাণ্ডের রহস্যোদঘাটনের এক নতুন পথের সদ্ধান পেলেন। 
ব্যাকুল চেষ্টা চণতে লাগল মহাশৃন্তের বহিপ্রণাস্তে অবস্থিত হাইড্রোজেন 
মেঘমাল। প্রেরিত বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে ধরবাঁর। স্দূর নক্ষত্রজগতের 

হাইড্রোজেন মেঘমালা প্রেরিত বেতার তরঙ্গ বঙ্কার ধরাই শুধু এই 

জ্যোতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল না, তারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য নক্ষত্রমগ্ডল হতে আগত 

বেতার তরঙ্গ ধরবার জন্যও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকার 

বিজ্ঞানীরা এখানে পিছিয়ে ছিলেন । 

বেতার গ্রাহক যন্ত্রের এই চড় চড় ঘড় ঘড় শব্দের উৎস ধরবার জন্য 
ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, হলাণ্ড, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও বৃহত্তর ও 

স্থবেদী বেতার গ্রাহক যন্ত্র পরিকল্পিত ও নির্মিত হল। সাধারণ দূরবীক্ষণ যন 
যেমন আলোক তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে, বেতার দৃরবীক্ষণ যন্ত্র 

তেমনি বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে। এক ধরনের বেতার 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র হল অধিবৃস্তাকার প্রতিফলকযুক্ত । এই প্রতিফলক অআযানটেনায় 
গৃহীত বেতার তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত করে। তখন একটি আবিষ্ট ভোল্টেজ বেতার 
তরঙ্গ প্রেরণ করে একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র সক্রিয় করে তোলে । ১৯৫০ 

সালে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় চেশায়ারে জর্ডেল ব্যাঙ্কে একটি 
২৫০ ফিট প্রতিফলকযুক্ত বেতার দূরখীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। বাশিয়ানর! 
৩৫৭ ফিট ব্যাসের প্রতিফলকযুক্ত একটি বেতার দ্ৃরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেছে 
বলে খবর পাওয়1! গেছে। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্যাভেনডিশ 

ল্যাবরেটারী আরও আধুনিকতম একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এর সাহায্যে ছয় 
বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের স্থানও পরীক্ষা করা চলছে। এই পাল্লা পালোমার 
পর্বতে স্থাপিত মানমন্দিরের দুই ইঞ্চি দূরবীনটির পাল্লার প্রায় তিন গুণ । 
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বেতার দুরবীক্ষণের ক্ষেত্রে আমেরিকা তার অনগ্রসরতা ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে 
উঠছে। ১৯৫১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে হাডার্ড কলেজে হ্যারন্ড আই, 

ইউয়েন এই নক্ষত্রম্ণগ্ডলের বহিগ্রান্তের হাইড্রোজেন মেঘযাল৷ থেকে আগত 
বেতার তরঙ্গ প্রথম ধরতে পারলেন । এর অল্পকাল পরই হার্ভার্ড কলেজের 

মানমন্দিরের ২৪ ফিট ব্যাসের প্রতিফল কযুক্ত রেখায় দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 

ছায়াপথের হাইড্রোজেন মেঘমাল সম্বদ্ধে গবেষণার একটি কার্যক্রম গ্রহণ 
করেন। ১৯৫৬ সালে এর! আগাসিজ স্টেশনের জন্ত একটি নতুন যন্ত্র সংগ্রহ 

করেন। এই যন্ত্রটির চাকতির ব্যাম ৬০ ফিট। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের 

নেভাল প্রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে ৫০ ফিট ব্যাসের চাকতিষুক্ত একটি বেতার 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে । একটি ৮৪ ফিট ব্যাসের যন্ত্র আছে মেপীল্যাণ্ডের 
ব্রিভার সাইডে । এছাড়া এ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ন্যাশনাল সায়েন্স 

ফাউণ্ডেশন ও নেভাল রিসার্চ অফিসের সাহাধ্যপুষ্ট গবেষণাগারও রয়েছে । 
এর একটিতে রয়েছে ৮৫ ফিট ব্যাসযুক্ত রেকাবিসদূশ ও ঘূর্ণন-সাধ্য বেতার 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র অন্যটিতে ১৪০ ফিট ব্যাসের এমনি আর একটি যন্ত্র। এটি 
এদেশের বুহত্তম বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। 

এই আকর্ষণীয় ও দ্রুত বধগান গবেষণার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট 

পরিমাণে কাজ হয়েছে । ১৯৪৬ সালে সিগনাম, ক্যাসিওপিয়! ও ক্র্যাৰ 

নেবুলায় ( ছায়াপথে ) প্রথম বেতার মংকেত প্রেরণকারী নক্ষত্র আবিষ্কৃত 
হয়। ১৯৫০ সাল নাগাদ কেমব্রিজের নক্ষত্র পর্যবেক্ষকগণ উত্তর গোলার্ধে 

পঞ্চাশট বেতার সংকেত প্রেরণকারী নক্ষত্রের সন্ধান পান। অস্ট্রেলিয়ার 

পধবেক্ষকগণ দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ সংখ্যা বেতার সংকেত প্রেরণকারী 

নক্ষত্র আবিষার করেন। পাঁচ বছর পর, মহাশূন্যে একটি বেতারসংকেত 
প্রেরণকারী ছু হাজারটি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। দুরত্ব বাড়বার সঙ্গে 

সঙ্গে উৎসগুপির পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে । এ থেকে ব্রহ্ষাণড যে 

বিবর্তনের পথে স্থষ্টি হয়েছে এই মতবাদের সমর্থন মেলে । 

এ এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর ক্ষেত্র। মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব 
টেকনলজিতে আরও নিখুত ডিফ্রাকপান গ্রেটিং করার উপযোগী ইলেকট্রনিকস্ 
নিয়দ্রিত একটি এনগ্রেডিং ফন্ত্র সম্প্রতি নির্সিত হয়েছে। একপ নিখুত 
ডিফাকসন গ্রেটিং-এর সাহাষ্যে নিষ্িত আরও স্থবেদী ও হুক্মতর চিত্র গ্রহণক্ষম 

যন্ত্র নিক্িত হলে ব্রহ্ধাণ্ডের আরও অনেক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ঘটন। যে ধর! 
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পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৫৪ সালে নেতাল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীদের 

সহযোগিতায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লম এইচ. টাউনেস্ একটি নতুন 
বেতার তরঙ্গ বিবর্ধক যন্ত্র নির্মাণ করেন। একে বলা হয় “মাসের” 
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অব র্যাডিয়েশন )। তিন বছর পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ালয়ের নিকোলাস রোয়েম- 

বার্জেন একটি নতুন ধরুনের “মাসের, উদ্ভাবন করেন। এটি আস্তঃনাক্ষত্রিক 
ক্ষেত্রের হাইড্রোজেন থেকে উৎসারিত একুশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার 

তরঙ্গ সংগ্রহ ও প্রেরণের উপযোগী । কৃত্রিম রুবি ক্রিস্ট্যালের ছ্বারা এটি 

নিমিত। এর দ্বারা বেতার দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লা দশ গুণ বেড়ে যাবে। 

মহাশৃন্যের বহিঃপ্রান্ত থেকে এখন যত শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ ধরা সম্তবঃ 

এই যন্ত্র সাহাযো তার হত ভাগ শক্তিশালী তরঙ্গও ধরা সম্ভব হবে এবং যন্থটি 

“আমাদের মহাশূন্ে প্রান্তের কাছাকাছি নিয়ে আসবে । 
আমেরিকার বিজ্ঞানীদের দ্বারা উত্তপ্ত ও আলোড়িত স্য্টিতত্বের ভাগ 

থেকেই হয়ত ব্রক্ধাণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিব্রতকর একাধিক মৌলিক প্রশ্নের 

জবাব মিলবে। 



॥ ১৮ ॥ 

আবার্নেস্উ অআলান্ডো লল্দেম্ল 
€( ১৯০১-১৯৫৮ ) 

বিজ্ঞানের দ্রিন বদলের পালা 
পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার বিরাট কাজে হাত দেবার জন্য বিজ্ঞানকে বিশ 

শতক পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হল। বস্ত ও বিকিরণের বুহস্যোদ্ধীরের জন্যই 

এই পরমাণু ভাঙ্গার কাজে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা কর হয়েছিল। এই 
অভিনব কাজে হাত দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন যন্ত্রপাতি, এঞ্জিনিয়ারিং 

বিদ্ভার উন্নতি ও নতুন কলাকৌশল। এইসব অত্যাবস্তক উপকরণের 
অভাবেই পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার কাজে দেরী হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা বুঝতে 

পেরেছিলেন যে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দ্বারাই পরমাণু কেন্দ্র 
ধিদারণের মত বিজ্ঞানের একটি মৌলিক কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন কর! 
সম্ভব। মানব ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায় রচনার পুরোভাগে ধারা ছিলেন 

তাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় একজন বিজ্ঞানী বলেছিলেন, 'ঘতই অধ্যবসায়ী 
ও নিষ্ঠাবান হোন না কেন, যে যুগে বিজ্ঞানীরা বাইরের জগতের কোনও 
আধিতৌতিক সাহাষ্য না নিয়ে একক প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি 
সম্ভব করে তুলতে পারতেন সে যুগ গত হয়েছে। চিলে-কোঠায় কয়েকটি 
টেস্ট টিউব, কয়েকটুকরে! তার ও টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে গবেষণার বদলে, 

পরুমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গবার কাজের জন্য গবেষণার কাজে প্রয়োজন হয়েছিল 

রীতিমত এগ্রিনিয়ারদের সাহায্য নিয়ে বড় বড় যন্ত্রপাতি পরিকল্পনা! ও নিশ্নাণ 
করবার। এর জন্ প্রয়োজন প্রচুর অর্থের । এই অর্থ জুগিয়েছিল গবেষণায় 
উৎসাহদ্বানকারী নতুন পংস্থা ও জনছিতকর প্রতিষ্টানগুলি। পরমাণু কেন্দ্র 

ভাঙ্গবার এই পরম রোমাঞ্চকর কাজটির স্ত্রপাত ইউরোপে হলেও, 
আমেরিকার পদার্থ ও রণায়ন বিজ্ঞানীরা এ কাজে যোগ দিলেন, এবং শেষ 
পর্ধস্ত তারাই এক্ষেঅ্জে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 

২৫ 



৩৭২ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

১৮৯৭ সালে পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময়কর একটি আবিষ্কার পণ্ডিত- 

সমাজে মহা-আলোড়ন হৃট্টি করল। বস্তর ক্ষুদ্রতম রূপও অবিভাজ্য-_ 

বিজ্ঞানীদের বু দিন পোষিত এই ধারণার বুদ্বুদ্ ফুটে! করে দিলেন জোসেফ 

জন টমসন। ইংল্যাণ্ডের কেম্ত্রিজের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরীর পরীক্ষামূলক 
পদ্দার্থ বিজ্ঞ।নের তখন যে সব প্রতিভাবান ছাত্র জড়ো হয়েছিলেন, ইনি ছিলেন 

তাদের অধ্যাপক । সেই বছরের ৩*শে এপ্রিল টমনন ঘোষণা করলেন, 

ক্যাথোড রশ্মি নেগেটিভ বিদ্যুৎ কণিক1 বা! ইলেকট্রন, এগুলি পরমাণুরই 

অংশ। অবিভাজ্য পরমাণুর অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করলেন। পরমাণুর চেয়ে 

ক্ুদ্রতর কণিক1 রয়েছে । এই কণিকা হল ইলেকট্রন। বিজ্ঞানকে আর একটি 

পরম পবিত্র ধারণ] জলাঞ্জলি দিতে হল 

টমসন হিসাব করে দেখলেন যে ইলেকট্রনের ওজন, রাসায়নিক মৌলগুলির 
মধ্যে সবচেয়ে হালকা যে হাইড্রোজেন, তার পরমাণুর ওজনের ১/১৮০০ ভাগ । 

এ সম্বন্ধে টমসন যে পরীক্ষা করেছিলেন, বিজ্ঞানীর! তাতে খুব খুশী হন নি। 

টমসন নিজেও খুশী হন নি। তিনি চার্লস টমসন রিজ উইলসন নামে তার 

একজন গবেষক ছাত্রকে ডেকে বলেছিলেন, “এই ধর! দিয়েও ধর] না দেওয়া, 

ছলনাময়ী ইলেকট্রনের ফটো চিত্র তুলতে পার ?” ছয় বছর ধরে উইলসন 

চেষ্টা করতে লাগলেন একটি উন্নত ধরনের শক্তিশালী ক্যামেরা তৈরি করতে 

যার সাহায্যে একক একটি ইলেকট্রনের চিত্র ফটোপ্লেটে ধরা পড়বে । ১৯১১ 

সালে তিনি প্রথম ইলেকট্রনের স্থল আলোক চিত্র গ্রহণে সমর্থ হলেন। পরমাণু 

থেকে নির্গত হবার পর জট পাকান স্কৃতার মত নকৃসা কাট একটি ইলেকট্রনের 

গমন পথ ফুটে উঠল আলোক চিত্রে । মেঘ কক্ষে এই গমনপথগ্লি ইলে কট্রনের 

অস্তিত্বের তর্কাতীত প্রমাণ। 

ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নিরপণের জন্য উইলমন যে মেঘ কক্ষ নামক যন্ত্রটি 

আবিষ্কার করেছিলেন, পরে এর নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়েছিল । এই 

যন্ত্রটিই বস্তর প্রকৃতি নির্ণয়ে একেবারে অপরিহার্য না হলেও সর্বাপেক্ষা! মূল্যবান 

হাতিয়ার হয়ে ওঠে । পরমাণু জগতের এ পর্যন্ত যে সব অভিনব তথ্য উদ্ঘাটিত 

হয়েছে, এই যঞ্নটির সাহায্য ব্যতীত তার কোনটিই সম্ভব হত না। জ্যোতি- 

বিজ্ঞানের যেমন দুরবীক্ষণ যন্ত্র, জীব বিজ্ঞানের যেমন অণুবীক্ষণ যন্তব, পরমাণু 
পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি নিত্য ব্যবহার্ধ যন্্পাতি ও সাজসরগঞামের 
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অন্তর্গত এই মেঘ কক্ষটি। উইলসন এই মেঘ কক্ষটি আবিষ্কার করার ষোল 
বৎসর পর তাকে এর জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়] হয়| 

টমপসন ইলেকট্রনের ভরের যে হিমাব দিয়েছিলেন, তা নিতান্তই 

আনুমানিক । চুড়ান্ত ও দ্র্থহীন হিসাব বার করলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 

পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে রবার্ট এগুজ মিলিকান। রবার্ট যে বিজ্ঞানী 

হবেন, তার বাপ-মা কোন কালে তা স্বপ্রেও ভাবতে পারেন নি। এ বিষয়ে 

যদি তার কোনও পারদশিতা বা ঝেক থেকেও থাকে, তা হলেও বাইশ 

বছর বয়মের আগে মিলিকান তা টের পান নি। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি 

সন্কল্প করলেন পদার্থবিদ হবার উপযোগী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করবেন। 

মাইকেল পুপিনের নিকট বিজ্ঞানের পাঠ নিলেন। পুপিন তাকে গোটিন- 

জেনে ওয়ালটার নান্ন স্টের অধীনে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য টাক] ধার দিলেন । 

এখান থেকে সহসা যাইকেলসন তাকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ্দার্থ বিজ্ঞান 

বিভাগে সহকারীর পদ প্রদান করে ডেকে নিয়ে এলেন। 

মাইকেলমন মিলিকানের উপর ভার দিলেন ইলেকট্রনের ওজন নিকপণ 
করার। তিনি বুদ্ধি কৌশলে এক অদ্ভুত পদ্ধতি ( তৈলকণা পদ্ধতি ) উদ্ভাবন 

করলেন। এর দ্বারা তিনি যে বৈদ্যুতিক তৌল ব্যবস্থা স্থজন করলেন তা যন্ত্র 
নিশ্সিত তৌল যন্ত্র অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বেশী সথবেদী। ইলেকট্রন পৃথক 
করে, স্বতন্ত্র ভাবে একটি ইলেকট্রনের তড়িৎ পরিমাণ নিরূপণ করলেন তিনি । 

তা থেকে দেখতে পেলেন যে একটি ইলেকট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেন 

কণিকার ১/১৮৩৫ ভাগ । পদার্থ বিজ্ঞানের এই অতুলনীয় কীতির জন্য ১৯২৩ 
সালে মালকানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়। হয়। 

ইলেকট্রনের বূপ ও ধর্মের সঠিক পরিচয় পাবার ফলে, কতকগুলি হুর্বোধ্য 

প্রথ্থ ও অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলা সম্ভব হল। ইলেকট্রনের 

সাহায্যেই ১৮৮৩ সালে টমাস এ. এডিসন আবিষ্কত একটি বৈচিত্র্য ঘটনার 

সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব হল। এডিসন লক্ষ্য করেছিলেন বাুশূন্ত কাঁচের 
গোলকের মধ্স্থ কার্বন স্থত্রে ব্যাটারি হতে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালন করে, সেটি 

যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহলে গোলকের অভ্যন্তরে শীতল একটি ধাতুপট্রেও 

তড়িৎ প্রবাহ দেখা দেয়। ব্যাটারির পজিটিভ পট্টের সঙ্গে, শীতল ধাতৃপট্রটি 

তার ছ্বার! সংযুক্ত করলেই শুধু এমনি তড়িৎ প্রবাহ দেখা দেয়। ব্যাটারির 

নেগেটিভ পটে্ের সঙ্গে গোলক অভ্যন্তরের এঁ ধাতু পট্টি যুক্ত করলে কিন্ত 
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এমনি তড়িৎ প্রবাহ দেখ। দেয় না। বাযুশূন্ত গোলকের মধ্যে কি ভাবে কার্ধন 

স্ত্র থেকে শীতল ধাতু পটে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে, এবং কেনই বা এর 
জন্য ব্যাটারির পজিটিভ পষ্ট্রের সঙ্গে শীতল ধাতু পষ্টটির সংযোগ সাধনের 
প্রয়োজন হয়? ইলেকট্রন, আবিষ্কৃত ন1 হওয়! পর্যন্ত এর কোনও সহুত্তর 

পাওয়া যায় নি। বিখ্যাত ইংরাজ বৈদ্যুতিক এগ্রিনিয়ার ও এডিসনের বন্ধু 

জন এ. ফ্লেমিং শীতল ধাতু পাতটিতে তড়িৎ প্রবাহিত হবার কারণ ব্যাখা 
করলেন। উত্তপ্ত কান তুস্ত থেকে ষে নেগেটিভ ইলেকট্রনের স্রোত নির্গত হয় 
তাই বাযুশূন্ত গোলকে স্থাপিত পজিটিভ আহিত শীতল ধাতু পটের দ্বার! 
আকধিত হয়ে, ধাতৃপত্রে তড়িৎ প্রবাহ স্ষ্টি করে। তড়িৎ প্রবাহে প্রদীঞ্চ 
কার্বন পরমাণুই ইলেকট্রন নির্গত করে। 

ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হবার পর জে. জে. টমসন বিচার করে দেখলেন ষে 
ইলেকট্রন যদি তড়িৎ সাম্যাবস্থায় স্থিত পরমাণুর নেগেটিভ তড়িৎ কণিকা 

হয়ে থাকে, তা হলে এর প্রভাব নষ্ট করবার জন্য এই তড়িং সাম্যাবস্থাযুক্ত 

পরমাণুতে নিশ্চয়ই রয়েছে পজিটিভ তড়িৎ-যুক্ত আর এক অংশ। কিন্তু 
পরমাণুতে পজিটিভ তড়িৎ কণার অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যায়? এই 

পজিটিভ তড়িৎ কণিক1 আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন আনেস্ট 

রার্দারফোর্ড। ইনি টমসনের একজন ছাত্র। নিউজীল্যাণ্ড থেকে 

কেমত্রিজে পড়তে এসেছিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, ষদি তাকে পরমাণুর 

অভ্যন্তর দেশের প্রকৃতি নিরূপণ করতে হয়, তাহলে তার প্রয়োজন হকে 

এমনি একটি অতি ক্ষুত্র প্রাস বা ছট্রা যা এই পরমাণু কেন্দ্রে প্রবেশ করতে 

সক্ষম হবে। ১৯০২ সালে তিনি এমনি একটি ছট্রা আবিষ্কার করলেন। 

জিনিসটি আলফা কণা । রেডিয়াম থেকে এই আলফা কণিকা নির্গত হয়। 

পাতলা কাচের নলে তিনি বরেডিয়াম নির্গত এই আলফা রশ্মি উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আলফা রশ্মি যে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম 

পরমাণু তাও তিনি নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। এই আলফা রশ্মি স্বতোবৃত্ত 

ভাবে মেকেণ্ডে ১২,০০০ মাইল বেগে নির্গত হয়ে থাকে । ইলেকট্রন অপেক্ষা 

আলফা কণার ভর প্রায় ৮০*০ গুণ বেশী। একটি আলফা কণিকায় 
রয়েছে ৭,০০০,০০০ ইলেকট্রন তোণ্টের শক্তি। তখনকার দিনে এই বিপুল 

পরিমাণ শক্তি-সম্পন্ন আর কোনও সত কণিকার কথা বিজ্ঞানীদের জান) 
ছিল ন1। 
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বনু বছর ধরে বাদারফোর্ড তার তরুণ সহকারী হানস গাইগার ও জেমস 

চীডউইকের সাহায্যে অতি স্থক্্ম সোনার পাতের উপর এই ছটবাগুলি বর্ষণ 
করতে লাগলেন। কতকগুলি আলফা কণিকা সোনার পাত ভেদ করে যায়, 

কতরুগুলি বিভিন্ন কোণ রচন! করে বেঁকে যায়, কতকগুলি পাতের গায়ে 

ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে । আলফা কণিকার এমনি ধাক্কা খেয়ে ফিরে 

আপার ব্যাপার দেখে রাদারফোর্ড যেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। 

পরে তিনি বলেছিলেন, “আমার জীবনে এমন তাজ্জব আর অবিশ্বাস্য কাণ্ড 

আর কখনও ঘটে নি। এ যেন একটা পনেরো ইঞ্চি কামানের গোল পাতল। 

টিস্ন কাগজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে আঘাত হানার মত ব্যাপারট1।; 

১৯১১ সালের মে মাসে তিনি এ সম্বন্ধে তার গবেষণার ফলাফল 

লিপিবদ্ধ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এটি পরে তার বিজ্ঞানী জীবনের 

অমর কীত্ি বলে গণ্য হয়েছিল । প্রবদ্ধটির নাম 'স্ক্যাটারিং অব আলফা আগ 

বিট] পার্টিকেলস আগ দি স্্রীকচার অব দি আটম” (3০866511755 0£ £110159 

200 73০09, 02106101655 2100. 00০ 500০01০ 0: €])2 2020)। বাদার- 

ফোর্ড এই সময় ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

এই প্রবন্ধে তিনি জানালেন, হাজার হাজার আলফা কণিকার প্রথম পথ লক্ষ্য 

করে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, আলফা! কণিকাগুলি কোটি কোটি 
স্বপিরমাণু সোজা সরল রেখায় ভেদ কবে গেছে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক কতকগুলি 

কণিকা যেন গমনপথ থেকে সহসা বেঁকে গেছে । যেন শক্ত কোন কিছুতে 

প্রতিহত হয়ে তাদের সম্মুখ গতি ব্যাহত হয়েছে, তার দৃঢ় বিশ্বাস পরমাণুর 

কেন্দ্রে রয়েছে অতিশয় কঠিন কোনও কিছু যা এই অতি ক্ষুদ্র পরম 
আণবীক্ষণিক ছটরার গতিপথ বেকিয়ে দিয়েছে । তদুপরি, যে সব 

পদ্দার্থের পরমাণু কেন্দ্রে তিনি এই আলফা কণিক1 নিক্ষেপ করেছেন, তার 
প্রতিটি থেকেই পজিটিভ আহিত হাইড্রোজেন পরমাণু নির্গত রয়েছে । 

রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠনকাঁরী আরও একটি উপাদান আবিষ্কার করলেন। 
এই পজিটিভ আহছিত কণিকাটি ইলেকট্রনের ১৮৩৫ গুপ ভারি । তিনি 

ইহার নাম দ্িয়াছিলেন প্রোটন। হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে একটি 
ইলেকট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বাদ দিলে থাকে প্রোটন। 

রাদারফোর্ডই প্রথম পরমাণুর কেন্দ্রযুক্ত রূপের কথা বললেন। তিনি 

পদার্থের পরমাণু গঠনের নতুন চিত্র তুলে ধরলেন। পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি । 
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এই .পরমাণুর আকৃতি মৌর জগতের অন্ুবূপ। প্রতি পরমাণুতে রয়েছে 
পজিটিভ তড়িৎ, বা প্রোটন যুক্ত একটি স্থবুহৎ কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়স। এই 

নিউক্লিয়ম থেকে বেশ কিছুটা দূরে হূর্ধ প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলির মত ঘুরছে 
্ষুত্র ক্ষুপ্র ইলেকট্টন। নিউক্লিয়ম ও ইলেকট্রনগুলির মধ্যে রয়েছে বিপুল 
দুরত্ব-_বিরাট শূন্স্থান_-এত শূন্য যে পরমাণুগুলিকে মনে হয় প্রায় সবটাই 

ছিত্রযুক্ত উর্ন জালের মত। সমস্ত জড় পদার্থ ই ইলেকট্রনও প্রোটনের সমষ্টি 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

নিউক্লিয়সের চতুর্দিকে পরিক্রমাকারী ইলেকট্রন গুলির অবস্থিতি কিন্তু নির্দিষ্ট 
নয়। এগুলি বিভিন্ন কক্ষে প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম ঘুরছে । এমনি চক্রাবর্তন 
লক্ষ্য করেই রাদারফোর্ড পরমাণুগুলিকে সৌর জগতেরর ক্ষুদে সংস্করণ বলে 
বর্ণনা করেছিলেন। নিউক্রিয়সটি হল এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের সর্ব, নিউক্লিয়াস 
পরিক্রমাকারী ইলেকট্রনগুলি হল গ্রহকুল। নিউক্লিয়াস পজিটিভ তড়িৎ-বিশিষ্ট 

হলেও ইলেকট্রনের কেন্দ্রাতিগ গতির জন্য নেগেটিভ তড়িৎ বিশিষ্ট ইলেকট্রন 
এই পরমাণু কেন্দ্রে ভেঙ্গে পড়ে না । এই কেন্দ্রাতিগ গতির জন্যই পৃথিবী 
ও গ্রহগ্তলি উপবৃত্তাকার পথে স্ুর্ধ পরিক্রমা করার সময় বিশালকায় সুর্ধের 

মহাকর্ষের টানে তার উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে না। 

এর পর যে জটিল প্রশ্নটি দেখা! দিল, তা হল, «প্রতি পরমাণুতে ক'টি 
প্রোটন আছে ?” রাদ্ারফোর্ড ছুংসাহস ভরে অনুমান করলেন “প্রতি বড় 

কণিকার নিউক্লিয়াসের তড়িৎ আধান মৌলটির পরমাধু ভাবের সমানুপাতিক 
হওয়া উচিত।” ১৯১২ সালে তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ও পরীক্ষার ভার 

দিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ছাত্রদের মধ্যে একজনকে এর নাম হেনরি 
জি. জে. মোজলে। এক বছরের মধ্যেই মোজলে পারমাণবিক সংখা] সুত্র 

আবিষ্কার করলেন। কোন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা! বিরানব্বইটি রাসায়নিক 
মৌলের ওজন অনুযায়ী তালিকায় যৌলটির স্থান নির্দেশ করে। মোজলের 
সারণীতে প্রথম মৌলটি হল হাইড্রোজেন। এর পারমাণবিক সংখ্যা! হল ১। 
ইউরেনিয়াম হল সর্বশেষ মৌল। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। এই নতুন 
সারণীটি ভিযিট্রি মেগডলিফের লারণীটি অপেক্ষা অনেক মৌলিক । ১৮৬৯ সালে 
মেগ্ডেলিফ বিজ্ঞান জগতকে এই মৌলের পর্ধায়সারণী উপহার দেন। 

ফ্লাঙ্কে আবদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে রাদারফোর্ড আলফা 
কণিকা নিক্ষেপ করে চললেন। হাজার হাজার পরীক্ষা করে কয়েক বছর 
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কাটল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীতে গবেষক 

ছাত্রদের পারমাণবিক জগতের সঙ্গে সংগ্রামের দিন শেষ হল। রাতারাতি 

গবেষক কর্মীরা ছড়িয়ে পড়লেন নরকারী বিভাগগুলিতে, বিভিন্ন কাজে। 

রাদারফোর্ড সামরিক বিভাগে গুরত্বপূর্ণ কাজের তার নিয়েছিলেন। কাজের 

ফাকে সময় করে তিনি মাঝে মাঝে বেখাপপা সময়ে গবেষণা চালিয়ে 

যেতেন। 

যুদ্ধ শেষ হল। টমসনের স্থানে রাদ্রারফোর্ড ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীর 

অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন এবং ১৯১৯ সালের ১৯শে জুনের তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ 

গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করলেন। গবেষণার ফলাফল অতি সুক্ষ, 

ক্ষণস্থায়ী এবং প্রথমে তা লক্ষ্য করাও বেশ কষ্টকর ছিল। কিন্তু পরে 

উইলমন মেঘকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত ফটে] প্লেটে। প্লেটের অবদ্রবে তা সন্দেহাতীত 

ভাবে ধরা পড়ল। আলোক চিত্রে একটি বাঁকা গমন পথই সে কাহিনী 

জানিয়ে দিল। একটি আলফা! কণিক1 নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক 

আঘাত করে ঢুকে গেছে এবং তার ফলে কেন্দ্রক থেকে একটি প্রোটন বের 

করে এনেছে । তাতে নাইট্রোজেন ভিন্ন একটি মৌল অক্সিজেনে রূপান্তরিত 
হয়েছে । পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম কৃত্রিম উপায়ে এক মৌল থেকে অন্য 
মৌলে রূপান্তর সাধন সফল হল। 

পদার্থের পরমাণুর গঠন সৌরজগতের অন্থ্রূপ পদার্থের গঠন সম্বন্ধে 

রাদদারফোর্ডের এই মতবাদের উন্নতি সাধনের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। উত্তপ্ত 

গ্যাসীয় পদার্থ ভাম্বর হয়ে উঠলে তা কেন বিশেষ ধরনের বর্ণালি বা উজ্জ্বল 

বর্ণরেখা যুক্ত বর্ণালি স্থটটি করে তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়! যায় না 

এই মতবাদ থেকে । ইলেকট্রনের গতির জন্যই যদি এই বর্ণালি দেখা দিয়ে 

থাকে তা হলে রাদারফোর্ড চিত্রিত পরমাণুর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই বর্ণালি 
আলোক বিকিরণ করার কথা । কারণ ইলেকট্রনগুলি সর্দা আবতিত 

হচ্ছে। তদুপরি পরমাণু কেন্দ্রের টান বিফল করতে ইলেকট্রনগুলির প্রচণ্ড 

গতিবেগ যদ্দি রক্ষা করা না যায়, তা হলে ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের টানে 
তার উপর গিয়ে ভেঙ্গে পড়বে । বর্ণালি বীক্ষণ যন্ত্রে পরমাণুর ষে চিত্ররূপ ধর! 
পড়েছে, বিজ্ঞানীরা তা প্রাচীন তড়িৎ্গতি বিগ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে 

পারলেন না। পদার্থ বিজ্ঞান যেন এ এক অতি বিশ্রী ন ষযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় 
এসে দাড়াল । 
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তরুণ দিনেমার বিজ্ঞানী নীলস বোর এই অচলাবস্থা দূর করলেন। 
১৯১২ সালের বসন্ত কালে তিনি ম্যাঞ্চেস্টাবে এসেছিলেন বাদারফোর্ডের অধীনে 

কাজ করতে । পরমাণু যে কেন্দ্রযুক্ত এ সম্বন্ধে তিনি নি:সন্দেহ হয়েছিলেন । 

পরের বছর--বোরের বয়স তখন মাত্র আঠাশ বছর--তিনি তিনটি অভিনব 

গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে 
এগুলিকে বলা চলে বৈপ্বিক। তিনি এই প্রবন্ধে অসম সাহসিকতার সঙ্গে 

তড়িৎগতিবিদ্যার প্রাচীন স্ত্র পরিত্যাগ করলেন। বললেন, পরমাণুর 

এই স্তর প্রষোজ্য নয়। পরমাণুর অভ্যন্তরের তড়িৎ কণিকার আচরণ 

ব্যাখ্যায় তিনি একটি নতুন হাতিয়ার, প্রাযাঙ্কের শক্তি কোয়াণ্টামবাদ প্রয়োগ 
করলেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে প্র্যাঙ্ক তার এই কোয়াণ্টামবাদ 

প্রচার করলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি অন্ততম বৈপ্লবিক মতবাদ। 

এই মত প্রচার করে প্রাঙ্ক বললেন, শক্তিকণীময়, শক্তি কণিকার সমষ্টি, 

অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ভাবে এই শক্তি নির্গত হয় না, হয় এক একটি অতি ক্ষু্র 

সীমাবদ্ধ গুচ্ছে, এক একটি বাণ্ডিলে। এক একটি বাণ্ডিলের নাম দিয়েছিলেন 

প্র্যাঙ্ক “কোয়াণ্টাম; | কোয়াণ্টামের ভর নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর | বোর 

পরমাণুর কাঠামো চিত্রের ষে কল্পনা করলেন তাতে ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকার 

পথে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে । ক্যাথোড রশ্বি, রঞ্জন রশ্মি বা এমন কি 
তাপের মত কোনও বহিঃশক্তির দ্বারা এদের গতিপথের বিশৃহ্খল! না ঘটলে 

এব] ( ইলেকট্রনগুলি ) অবিরাম এমনি বৃত্তপথে ঘুরে চলে। বৃত্তপথের 

বিশৃঙ্খল! ঘটালে ইলেকট্রনগুলি আপন কক্ষ পরিত্যাগ করে লাফ দিয়ে 
নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী কক্ষে চলে আমবে। ইলেকট্রনের এই ভাবে লাফ 

দিয়ে বিভিন্ন কক্ষে যাওয়া থেকে দেখা দেয় বর্ণালির এক একটি বৈশিষ্ট্য চক 

রঙ। বর্ণালির রঙ ব্যাখ্যার এই শ্ত্র অনুসরণ করে বোর হাইড্রোজেনের 

জটিল বর্ণালির ব্যাখ্যা করলেন এবং অন্তান্ত মৌলের ইলেকট্রনের কক্ষ 
নিরূপণের চেষ্টা করতে লাগলেন । 

১৯১৬ সালে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ধারণ! আরও স্পষ্ট হল। এই সময় 

গিলবার্ট এন. লুইস নামে ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন প্রতিভাবান 
তত্বীয় বিজ্ঞানী ও গবেষক একটি নৃতন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন । 

এই প্রবন্ধে তিনি পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে নতুন চিত্র উপস্থাপিত করলেন। 

বিশেষ করে বুত্তপথে গ্রহ-সম আবর্তনকারী প্রোটনগুলির অবস্থিতি সন্বদ্ধে 
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তার চিত্রটি ছিল নতুন ধরনের। তিনি বললেন, “নিউক্লিয়াসের চার দিকে 

রয়েছে কল্পিত ত্রিঘাত বিশিষ্ট খোলা! বা 9126111, সেখানে স্থনিদিষ্ট স্থানে 
অবস্থান করছে বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন। তিন বছর পর জেনারেল 

ইলেকট্রিক কোম্পানির আরডিৎ ল্যাংমূইর লুইসের এই মতবাদটি পরিবধিত 
ও সম্প্রসারিত করে নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনের বিন্তান সম্পর্কে তার 

সমকেন্দ্রিক খোলার থিওরি (0010.06100:15 916111১০015) প্রচার করলেন । 

তিনি পরমাণুর এমন একট্রি গঠন সৌকর্ষ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন, যার 

সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা কর] যাবে। মোষলের পারমাণবিক 

সংখ্যা-সারণী ভিত্তি করে তিনি তার এই তত্ব নিধ্পরণের কাজ শুরু 

করেন। হিলিয়াম (পারমাণবিক সংখা। ২) ও নিয়ন (পারমাণবিক 

ংখ্যা ১০)-__এই ছুইটি মৌলের পরমাণু স্থস্থিত। এরা! অন্য পরমাণুর সঙ্গে 
সংযুক্ত হতে চায় না। এ ছুটি মৌলের ইলেকট্রনগুলিকে তাই স্বস্থিত 

শ্রেণীর অন্তভূক্ত ধরতে হবে, কারণ এরা এই মৌলগুলিকে অন্ান্ত মৌলের 

সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সংযুক্ত হতে দিতে চায় না। নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রোটনযুক্ত 

একটি নিউক্রিয়াস ও তৎসংলগ্ন খোলায় বয়েছে দৃঢ় সংবদ্ধ ইলেকট্রন । এই 

কেন্দ্রীয় অস্তংস্থলের বাইরে একটি খোলায় চক্রপথে আবতিত হচ্ছে ছুটি অতিরিক্ত 

প্রোটন--এই ভাবে হিলিয়াম পরমাণুর গঠন বর্ণনা করলেন ল্যাং মুইর। 

বিভিন্ন খোলাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বোরের বর্ণিত কক্ষগুলির মধ্যকার 

দূরত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হল। ল্যাং মুইর বললেন, প্রতি পরমাণুরই 

বহির্ভাগের সর্বশেষ খোলা ইলেকট্রনে পরিপূর্ণ করার প্রবণতা দেখা 

যায়। প্রথম খোলায় থাকে ছুইটি ইলেকট্রন, দ্বিতীয় খোলায় থাকে আটটি 

ইলেকট্রন । 

ইলেকব্রনগুলির এই ন্থস্থিত শ্রেণী-গঠনের প্রবণতা থেকেই দেখা দেয় 

মৌলের রাসায়নিক ক্রিয়!। হাইড্রোজেন খুবই সক্রিয় মৌল। কারণ এর 

খোলায় মাত্র একটি ইলেকট্রন। এর খোলাটি অসম্পূর্ণ। হিলিয়ামের মত 

দুইটি ইলেকট্রন যুক্ত স্ুস্থিত খোলা তৈরির জন্য তার চাই আরও 

একটি ইলেকট্রন। নিয়নের নিউক্লিয়াসের বাইরে রয়েছে দশটি ইলেকট্রন । 

তাঁর মধ্যে প্রথম খোলায় দুটি, এবং এরই সঙ্গে সমকেন্ত্রী একটি বৃহত্তর 

খোলায় আরও আটটি। এই নিয়ন সুস্থিত যে সমস্ত মৌলের পারমাণবিক 

সংখা। ২ থেকে ১* এর মধ্যে, রাসায়নিক ক্রিয়া কালে অন্য মৌলের সঙ্গে 
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এদের সংযুক্ত হবার ক্ষমতা নির্ভর করে এদের দ্বিতীয় খোলায় ইলেকট্রনের 

সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতার উপর । 
ইতিমধ্যে ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণুর গঠন নিয়ে উদ্ভট সব কল্পনার 

হিড়িক পড়ে গেল। বিশেষজ্ঞ গণিতবিদগণও এক হাত খেলা দেখাতে 

এগিয়ে এলেন। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীয় ও গাণিতিক বিভিন্ন 

মতবাদ “ক্রমান্বয়ে অধিকতর অশোভনতার সঙ্গে একের পর এক দেখা দিতে 

লাগল।” এমনি নানা নতুন দৃষ্টিকোণ হতে পরীক্ষিত হওয়৷ সত্বেও পরমাণুর 

নিউক্লিয়াম সম্বন্ধে পুরাপুরি অনিশ্চয়তা রয়ে গেল। ইতিপূর্বে কিছু সংখাক 

মৌলের কেন্দ্রকের গঠনসৌকর্ধ জানা গিয়েছিল। রেভিয়মের থোরিয়ম, 

পৌোলোনিয়ম, ইউরেনিয়মের মত কতকগুলি তেজস্কিয় পদার্থ পরীক্ষা করেই 

এদের পরমাণুকেন্দ্রের গঠন প্রকৃতি বোঝা গিয়েছিল। এই পদার্থগুপির 

নিউক্লিয়ান আপনা থেকেই ভেঙ্গে যেত। কিভাবে কোন কৌশলে এই ভাঙ্গন 

দেখা দিত, তা অবশ্ঠ তখন সম্পূর্ণ ভাবে জান যায় নি। কুরি দম্পতির রেডিয়ম 
আবিষ্কারের পর ১৯*২ সালে রাদ্দারফোর্ড এবং তার ছাত্র ও সহযোগী ফ্রেড়িক 

সডি দেখতে পেলেন ষে রেডিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণে তিন ধরনের রশ্মি ও 

কণিকা নির্গত হয়। এগুলি হল, আপফা বিটা কণিকা ও রশ্মি। তেজক্রিয় 

পদার্থগুলি সম্বন্ধে অন্ততঃ মনে করা হত এদের নিউর্রিয়াসে রয়েছে ইলে কট্রন, 

প্রোটন, ও তড়িত্যুক্ত হিলিয়াম কণিকা । প্রশ্ন উঠল, অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে 

কি একথ] বল! চলে? মাকিন বিজ্ঞান তখন তত্বের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ 

এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। শিকাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিকানের 

গবেষণাগারের পাশে একটি কক্ষে ১৯১৪-১৫ সালের শীতকালে উইলিয়াম ভি. 

হারকিনস নতুন শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিবূপে গ্রহণ করবার উদ্দেশ্টে পরমাণু 

নিউক্লিয়াসের কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভের চেষ্টা করছিলেন। 

এ কাজের জন্য তিনি নিউক্লিয়াসের স্ুস্থিতরূপ টৈশিষ্ট্যটি বেছে নিয়েছিলেন । 

পরীক্ষান্তে তিনি এই মতবাদ প্রচার করলেন যে সব মৌলিক পদার্থের 
নিউক্লিয়াসই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম সমন্বয়ে গঠিত। যে সব পরমাণুর 
পারমাণবিক সংখ্যা জোড় সংখ্যক সেগুলি বিজোড় পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত 

পরমাণুসমৃহ অপেক্ষা অনেক বেশী স্ুস্থিত। তাই এগুলি প্ররুতি রাজ্যে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। তিনি ধরে নিয়েছিলেন ষে ভারি মৌলগুলি হাক্কা 

মৌল থেকে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রক্রিয়ার স্যরি হয়েছে। এই 
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প্রক্রিয়ায় মাঝে ধীরে ধীরে এসে মিশেছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম। রেডিয়ম 
সম্বন্ধে হারকিনলের এই মতবাদের যথার্থতা! স্বীকার করা হত। কারণ রেডিয়ম 
থেকে ইলেকট্রন কণিক1 ও হিলিয়ম নির্গত হয়ে থাকে। 

হারকিনমের এই মতবাদ কি অন্ত পরমাণুর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য ? হারকিনস্ 
রাদারফোর্ডের ১৯১৯ সালের পরীক্ষা পুনরায় নিজে করে দেখার সম্বল্প 
করলেন। নিজের পরীক্ষা কার্ধের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি উইলসন মেঘ 
কক্ষের পরিবর্তন সাধন করলেন, তারপর নাইট্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাসের 
মধ্য দিয়ে ছুটস্ত অসংখ্য হিলিয়ম কেন্দ্রকের গমনপথের আলোক চিত্র গ্রহণ 
করলেন। সেট। ১৯২১ সাল। 

আলোক চিত্রগুলির মধ্যে একটি অতি বিচিত্র ধরনের । এতে কেন্দ্রকের 

গমনপথ রেখা ছুবার প্রতিফলিত হয়েছে । দ্বিধা-বিতক্ত সন্নার দুই বাহুর 

আকারে । সম্নার একটি বাহু, সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত অন্য বাহু অপেক্ষা প্রায় 
দশগুণ ক্ষীণ। হাঁরকিনস-এর এই আলোক চিত্র থেকে এই স্বম্পষ্ট ইঙ্গিত 

মিলল যে নাইট্রোজেন কেন্দ্রক থেকে তড়িৎযুক্ত হাইড্রোজেন কণিকা নির্গত 
হবার যে কথা রাদারফোর্ড বলেছিলেন, তার মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে। 
হারকিনস্ দেখতে পেলেন পরমাণু জগতে ধ্বংসের সঙ্গে এখানে চলেছে 
কস্তিরও লীলা । কারণ নাইট্রোজেনের কেন্দ্র থেকে এক্ষেত্রে শুধু 
হাইড্রোজেন নির্গত হচ্ছে না, সেই সঙ্গে একটি নতুন মৌল অক্সিজেন ও 
স্ট্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে হিলিয়াম কেন্দ্রকের সঙ্গে নাইট্রোজেন কেন্দ্রকের সংযোগ 

ঘটে। একটি অস্থিত ফ্রিন পরমাণু গঠিত হয়েছে । এই ফ্লুরিন পরমাণুটি 

আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙে গিয়ে একটি আহিত হাইড্রোজেন ও একটি 

অক্সিজেনের পরমাণুতে পরিণত হয়েছে । অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন 

ও হিলিয়ম থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে । এমনি ভাবেই তিনি আলোক 

চিত্রের বিচিত্র গমন পদার্থটির ব্যাখ্যা করলেন। 

নিউক্লিয়ামে হিলিয়ম, হাইড্রোজেন কেন্ত্রক ও ইলেকট্রন ছাড়া আর. 
কিছুই থাকে না-_হারকিনস্ নিউক্লিয়াসের এই ষে চিত্র অদ্ষিত করলেন, 

এতে ছিল ম্ববিরোধিতা। এই চিত্র গ্রহণের পক্ষে সব চেয়ে বড় সমন্তা 

দেখ! দিল, নিউক্লিয়ামে কি করে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ কণিকাগুলি 

পরম্পরকে অব্দমিত না করে পাশাপাশি একন্র অবস্থান করতে পারে--এই 

প্রশ্নটা নিয়ে। অন্তভাবে বলা চলে, ছোট্ট নিউক্লিয়াসে এত কাছাকাছি. 
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থেকেও কেন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন ও পজিটিভ তড়িৎযুক্ত প্রোটন 

একত্র সংযুক্ত হয় না? এই বিধি বহিভূর্ত বিসদৃশ ব্যাপারটি হারকিনসেরও 
চোখে" পড়েছিল। বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানে দুরকল্পনার আশ্রয় নেওয়া 

একেবারেই অচল, দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি নিউক্লিয়াসে সম্পূর্ণ নৃতন একটি 

কণিকার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন । নিউক্লিয়ামে এমনি একটি নৃতন 

কণিকার অবস্থিতি আপাত দৃষ্টে তখন অসম্ভব মনে হত। ১৯২০ সালের 

১২ই এপ্রিল তিনি আমেরিকান কেমিকেল সোসায়িটির মুখপত্রে লিখেছিলেন, 
পরমাণু নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও আলফ। কণিক। ছাড়াও রয়েছে “অপেক্ষারৃত 
কম পরিমাণে ছিতীয় আর এক শ্রেণীর কণিকা । এদের মোট তড়িতাধান 

শূন্য ।” রাদারফোর্ডও এমনি এক ধরনের কণিকার অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। 
হারকিনস্ বললেন, এই কণিকাটি খুব নিকট সান্নিধ্যে অবস্থানকারী একটি 

ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত। খুব কাছাকাছি অবস্থানের 

ফলে এখানে ইলেকট্রন ও প্রোটিনের তড়িৎ আধান কাটাকুটি হয়ে কণিকাটি 

নিস্তড়িৎ হয়ে যায়। হারকিনস্ প্রস্তাব করলেন শুন্য পারমাণবিক সংখ্যা 
যুক্ত এই কণিকাটির নাম দেওয়া হোক নিউট্টন। এই নিউট্রনের কোন বিছ্বাৎ 

'আধান নেই। 

হারকিনস্ যে অজ্ঞাত কণিকাটির অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, 
১৯৩২ সালের শীতকালে 'রাদারফোর্ড গবেষণাগারে বার বৎসর পর সেটি সত্যই 

আবিষ্কৃত হল। আবিষ্কার করলেন জেমন স্যাডউইক। তিনি বেরিলিয়মে 

হিলিয়ম তেজস্কণা পাত করে দেখলেন, তা থেকে অমিত শক্তিশালী ভেদন 

ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বেরিলিয়ম এলুমিনিয়মের চেয়ে হাক্কা একটি ধাতু । 

বেরিলিয়ম থেকে প্রক্ষিপ্ত এই অজ্ঞাত কোন কিছুর অমিত শক্তির কারণ 

ব্যাখ্যা করতে এবং শক্তির নিত্যতাবাদের মুখ রক্ষা করতে স্তাডউইক বললেন, 

এই প্রশ্মি”গুলি আদপে কোন রশ্মিই নয়। তার বিশ্বাস এগুলি প্রোটন দেহের 

তুল্য কণিকা, কিন্তু মূল প্রোটনের মত এগুলিতে বিদ্যুৎ আধান নেই। 

এই কণিকাগুলি (নিউট্রন) তড়িৎহীন বলে পরমাণুর দুর্ভেছ্ দেছের দ্বার] 

এগুলি প্রতিহত হয় না। তাই এরা প্রলয়স্কর-ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন । আড়াই 

ইঞ্চির সীপার পাত অর্ধেক সংখ্যক নিউট্রন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না। 

নিউট্রনই পরমাণুকেন্দ্র সম্পর্কিত শেষ আবিষ্কার নয়। ইংলগ্ডের 
রাদারফোর্ড, ক্যালিফোর্সিয়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্ি এন. লুইস ও বেমণ্ড, টি. শ্রী 
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দ্বিগুণ ওজন-সম্পন্ধ হাইড্রোজেন পরমাধুর অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে 

জানিয়েছিলেন। এটি হুবে সাধারণ পারমাণবিক ওজনযুক্ত হাইড্রোজেনের 
একটি আইসোটোপ। আইসোটোপ একটি মৌলের প্রকার-ভেদ । মৌলের, 

সঙ্গে এদের পারমাণবিক সংখ্যা! একটি রূপ। কিন্তু পারমাণবিক ওজন 

বিভিন্ন । প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় আইমোটোপ পাওয়! যায় না। এগুলি- 

সর্বদা মৌলের অন্তান্ত আইলোটোপের সঙ্গে একত্র মিশ্রিত থাকে। 
নিউন্রন আবিষ্কারের কথ! ঘোষিত হবার তিন সঞ্যাহ পূর্বে কলাছিয়ার: 

বিশ্ববিগ্যালয়ের রাসায়নিক গবেষণাগারে আইসোটোপের অস্তিত্ব সম্বদ্ধে 

রাদারফোর্ডের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হুল। এই আইসোটোপ আবিফার 

করেছিলেন হ্যাবলন্ড সি. উরে । জন্ম এর ইত্ডিয়ানা রাজ্যে । ডক্টরেট 

ডিগ্রী লাভ করেন ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । গবেষণা করেছিলেন 

বোরের অধীনে । গবেষক জীবনের প্রথম দিকে সাধারণ হাইড্রোজেনের 

বর্ণালি পরীক্ষা করে উরের ভারি হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব রয়েছে বলে 

সন্দেহ হয়েছিল। ১৯৩১ সালে শরৎকালে যুক্তব্াষ্ট্ের বারো অব স্ট্যাত্তার্ডের 
এফ. জি. ত্রিকগয়েড রেল হাইড্রোজেন বাম্পীভূত করে, তার তলানির 

কয়েক ফোটা কাচের নলে সীল করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন কলাদিয়ায় 

উরের কাছে । উরে নলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ ক্ষরণ পাঠালেন, পরীক্ষা 

করলেন তার বর্ণালির রেখা, তারপর ঘোষণ] করলেন ভারি হাইড্রোজেন 

আইসোটোপ আবিষ্কারের কথা। 'দুই”--এই অর্থ-গ্োতক গ্রীক শব্ধ অনুযায়ী 
এই আইসোটোপটিব নাম দিলেন, ডয়টোরিয়ম (ডি)। সাধারণ হাইড্রোজেনে 

প্রতি পাচ থেকে ছয় হাজার ভাগের এক ভাগ থাকে এই ডয়টোরিয়ম। 

আইসোটোপ আবিষ্কার এই নৃতন শতকের অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার- 

রূপে অভিনন্দিত হ'ল, উন্মুক্ত করে দিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক সম্পূর্ণ নৃতন 

জগতের সিংহদ্বার। মানুষের দেহের শতকবা প্রায় সত্তর ভাগই জল, এ কথা 

স্মরণ করলে শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে দেহে সাধারণ জলের বিকল্পরূপে ভারি জলের 

গুরুত্বের বিষয় বেশী বল! নিস্রয়োজন। তিন প্রকার হাইড্রোজেন আইসোটাপ 

ও তিনপ্রকার অক্সিজেন আইসোটাপের সাহায্যে আঠারোটি বিভিন্ন প্রকারের 

জল তৈরি করা যায়। এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ধর্মী। হাইড্রোজেন 

আইসোটোপ আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু বিজ্ঞানী প্রায় সীমাহীন নতুন যৌগিক 

পদার্থ সৃ্ির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন, কারণ একমাত্র ৩০০*০০ জৈব যৌগিক 
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পদার্থে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব রয়েছে । সব চেয়ে উল্লেখষোগা বিষয় ছিল এই 

যে, আইসোটোপ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, শারীরবৃত্ত ও ভেষজ বিজ্ঞানের 

গবেষকগণ প্রাণীদেহে খাছ্য, ওষধপত্র প্রভৃতির পরমাণুর চলাচল পথ ও প্রক্রিয়া 

নিরূপণের কাজে এটি বাবহার করতে শুরু করেছিলেন। কয়েক শ্রেণীর চবিতে 

সাধারণ হাইড্রোজেনের বদলে ভারি হাইড্রোজেন মিশিয়ে দেওয়! হয়েছিল। 

তারপর এই “মার্কা দেওয়া” চবি-অন্ু প্রাণী দেহে যে ষে পথ অতিক্রম করে ও 

যেসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গমন করে তা! পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। 

আইসোটোপের এই নতুন হাতিয়ারের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে শামাদের 

পক্ষে মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বন্ধ বাস্তব সমস্যা! সমাধানের কাজে হাত দেওয়া 

সম্ভব হয়েছে । বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্বও যে মানুষের বাস্তব সমস্া সমাধানে 

কি বিপুল ভাবে সাহায্য করতে পারে এ তার আর একটি বিস্ময়কর নিদর্শন | 

আইসোটোপ আবিষ্কার করার জন্য ১৯৩৪ সালে উরে নোবেল পুরস্কার লাভ 

করেন। 

দুই মাসের কম ব্যবধানের মাঝে ছুটি নতুন কণিকা আবিষ্কৃত হল, এরা 

যেন ছুটি আনকোর1 নতুন ছট্র1। সেই সঙ্গে তৈরি হল, পুনরায় পারমাণবিক 

জগতে হানা দেবার জন্য সেই ছট্র] ছোড়ার যন্ত্ও। পরমাণু কেন্দ্র বিদীর্ণ 
করার কাজে নবাবিষ্কৃত নিউট্রন দেখা দিল এক আদর্শ ছট্রারপে । কারণ 

অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র আয়তনের তুলনায় এর বস্তভার এত বিপুল যে 

হারকিনসের মতে মহিলাদের ছোট একটি অক্ুষ্ঠানার মধ্যে যত পরিষযাণ নিউট্রন 

ধরে, তার ওজন হবে দশ লক্ষ টন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্থুরক্ষিত দুর্গে 

প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজন তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম পরমাণু নির্গত শক্তিশালী 
আলফা কণিকার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী ও দ্রুতগামী কণিকা । 

নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার পর পরমাণুর এক নতুন রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। 
হাইড্রোজেন (পারমাণবিক ওজন ১) ব্যতীত সমুদয় পদার্থের পরমাণুতে 

রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটিন ও নিউট্রন নামে তিনটি মৌল কণিক1। কোন 
পদার্থের পরমাণু ভার ও পরমাণু সংখ্যা বিয়োগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া ষায় 

পদার্থটির নিউট্রন সংখ্যাও তাই। কোন পদাথের পরমাণু সংখ্যা আর তার 

নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা এক। নাইট্রোগ্নিপারিনের বিস্ফোরণকালীন স্তৃতীব্র 

রাপায়নিক বিক্রিয়ার সময়ও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। 
রাসায়নিক পরিবর্তনে শুধু নিউক্লিয়সের বাইরের ইলেকব্রনগুলিই অংশ গ্রহণ 
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করে। এইটাই স্বাভাবিক। কারণ নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যার হেরফের 

ঘটলে মৌলটি পৃথক আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হবে। সাধারণতঃ অবশ্য 
এমন ঘটে না। 

কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্ত একটি পদার্থকে আর একটি পদার্থে বূপাস্তরিত হতে 

দেখা যায়। এই রূপান্তর প্রকৃতির বাজো স্বতস্কর্ত ভাবে ঘটে থাকে । ১৮৯৮ 

সালের শেষের দিকে কুরি দম্পতি রেডিয়ম আবিষ্কার করায় এই ঘটনার প্রথম 

নিদর্শন পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এই এক অভাবনীয় দৃশ্টের সম্মুখীন 

হলেন। এখানে দেখা গেল, একটি বিশুদ্ধ ও সাধারণ মৌল তেজরশ্মি ও 
কণিকা নিক্ষেপ করছে । এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে নিজে থেকে শেষ পর্যন্ত 

একটি হালকা মৌল সীসায় পরিণত হচ্ছে। রেডিয়ম পরমাণুর নিউক্লিগ্নামটি 
অতিশয় অস্থিত বাঁ বিক্ষুদ্ধ। তাই অতি সহজেই এটি ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে 

যাবার সময় এই নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন ও হিলিয়ম কণিকা নির্গত হতে 

থাকে । রাসায়নিক পরিবত্তনের চেয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এই পৰিবর্তন 

ঢের বেশী গুরুতর ও গভীর। একে বলা হয় পরমাধুকেন্দিক পরিবর্তন। 
রেডিয়মের থেকে সীসায় যেতে কয়েকটি ধাপে এই পরিবর্তন ঘটে। 

মৌল সমূহের পর্যায় সারণীতে রেডিযম ৮৮তম স্থানে অবস্থিত। অতএব 
এর পারমাণু সংখ্যা হল ৮৮ এবং এব নিউক্লিয়সেও রয়েছে ৮৮টি প্রোটন। 

রেভিয়মের পারমাণুভার নির্ধারিত হয়েছিল ২২৬। এই পরমাণুভার হল 

নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউটনের সংখ্যার সমষ্টি, অতএব রেডিয়মে রয়েছে ২২৬ 

বিষুক্ত ৮৮ (২২৬ --৮৮০ ১৩৮) অর্থাৎ ১৩৮টি নিউট্রন। এখন ব্যাপার হল 

এই, বেডিয়মের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ছোট জগতে একত্রে বু কণিকার 

ভীড়। কেন্দ্রকটি তাই খুবই অস্থিত। এই ঠাপাঠামি ঠেলাঠেলির ঘর সংসার 

ছেড়ে একটি কণিক1 তাই এক সময় হিলিয়াম কণিকার (পারমাণবিক ভার ৪) 

ছল্ম বশে বেরিয়ে আমে । একটি কণিকার এমনি গৃহত্যাগের ফলে রেডিয়ম 

পরমাণু রোঁডন নামে আর একটি পৃথক মৌলে পরিণত হুল। এর পারমাণু- 
ভার ২২২, পরমাণু সংখ্যা ৮৬। 

নিউক্লিয়াসের কণিকাগুলির এই ঘরোয়! বাদ-বিসম্বাদ যেন অন্তহীন । 

এমনি আরও একটানা আত্মকলহের শেষে আরও কতকগুলি কণিক! 

নিউক্লিয়াদ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। এবার মৌলটি রূপান্তরিত হল 
€পোলোনিয়মে । এর পরমাণুসংখ্যা ৮৪, -পরমাণু-ভার ২১০। পৌলোনিয়মের 
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কেন্দ্রক অতি দুর্বল প্রকৃতির ও সংক্ষুন্ধ। অনতিবিলম্বে এ থেকে সবেগে একটি 

হিলিয়ম কণিক1 বাইরে বেরিয়ে যায় এবং পোলেনিয়মও পৃথক একটি মৌল, 

সীসকে পরিণত হয়। এই লীসকের পরমাণু সংখ্যা ৮২, পরমাণু-ভার ২০৬। 

রেডিয়মের সীনকে রূপাস্তরিত হওয়া! ত্বতক্ফূর্ত প্রারুতিক পরিবর্তন । 

আমর এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, বা এর গতি শ্ঈথতব ও দ্রুততর 

করতে পারি না। কোনও এক খণ্ড রেডিয়মের অর্ধাংশ ১৬২০ বছরে ভেঙে 

সীসায় পরিণত হবে। এই সময়কে বল! হয় রেডিয়মের অর্ধাযু। পরবর্তী 
১৬২০ বছরে অবশিষ্ট রেভিয়মের অধণংশ (বা মূলের এক চতুর্থাংশ ) অবশিষ্ট 

থাকবে। এমনি ভাবে চলতে থাকবে রেডিয়মের ক্ষয়। 

যখন দেখ। গেল যে রেডিয়মের ক্ষয় অস্থিত নিউক্লিয়াসের গঠনের পরিবর্তন 

ছাড় আর কিছুই না, তখন বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন, এই প্রক্রিয়া কত্রিম 

উপায়ে স্ুস্থিত পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ঘটানে! সম্ভব কি না? পরমাণুর 

নিউক্লিয়াস প্রবল ভাবে আন্দোলিত করে বা নাড়িয়ে দিয়ে, যদি তার একাংশ 

উৎক্ষিপ্তধ করা যায় কিংবা সেখানে এক বা একাধিক প্রোটন ঢুকিয়ে দেওয়া 

যায়, তা হলে কৃত্রিম উপায়ে মৌলের রূপান্তর সাধন সম্ভব হবে। কিন্তু 

নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে কি করে কোনও ছট্র! পাঠানো চলে তা এক সমস্যা 

হয়ে দাড়াল। প্রথমতঃ নিউক্লিয়াম এত অভাবনীয় ক্ষুত্র যে এখানে পাঠানোর 

জন্য চাই এর চেয়েও ক্ষুদ্রুতর ছট্র1। দ্বিতীয়তঃ, এই ছট্রাটিকে ছুড়তে হবে 
প্রলয়স্কর গতিতে । যত সেটি পজিটিভ অস্থিত নিউক্লিয়াসের তড়িতীয় রক্ষা- 

বাহ ভেদ করতে পারে। 

১৯১৯ সালে আলফাকনিকার সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে মৌলিক পদার্থের 
রূপান্তর ঘটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অমর কীতি রচনা! করেছিলেন রাদারফোর্ড। কিন্ত 

তবু এতে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ খুশী হতে পারেননি । অবিশ্বাসীরা নাক মিটকে 
ছিলেন। হাজার হোক রাদরারফোর্ড এক তেজস্ক্রিয় মৌল ( বেভিয়ম ) ব্যবহার 

করেছেন, তার এই ক্রিম রূপান্তর সাধনের কাজে । এই রেডিয়ম আপন 

স্বভাবের নিয়মে স্বতোবিশ্লিষ্ট হয়ে, হিলিয়ম ছট্র] নিক্ষেপ করছিল। পরমাণু 

কেন্দ্রে ছট্রা নিক্ষেপের কাজে প্রকৃতির সাহাষ্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন 

রার্দারফোর্ড। ধর] যাক ষদি নিক্ষেপের কাজে এমন একটি ত্বতোবিষ্লেষশীল, 

মৌল না পাওয়! যেত? ধর! যাক আমাদের হাতে রেডিয়ম নেই। তখন 
কিহত? এরা ধা বলতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে তারা কোনও সন. 
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রাখলেন নাঁ। এর] চাইছিলেন ষোল আন] মানুষের নিজের শক্তিতে সাধ্য 
কৃত্রিম রূপাস্তর। সত্যিকারের কৃত্রিম মৌন স্থষ্টির স্বীকৃতি লাভ করতে হলে 
বিজ্ঞানীদের স্বভাবজ আলফারশ্মি বিকীর্ণকারী রেডিয়ম জাতীয় মৌলের 

সাহায্য নেওয়া চলবে না। মন্ুয্-স্থষ্ট ছট্র! প্রয়োগ করে পরমাণু কেন্দ্রের 

বূপাস্তর সাধন করতে হবে। 

এ প্রায় এক অসম্ভব দ্াবী। এর অর্থ হল, বিজ্ঞানীদের এক যতৎ্পরোনাস্তি 
ক্ষত্র ছট্র] নির্মাণ করতে হবে, তাতে অতৃতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চার করতে হবে। 
আর এ কাজের জন্য আবিফার করতে হবে এমন এক যন্ত্র যা ইলেকট্রন প্রোটন্ 
বা হিলিয়াম পরমাণুতে সেকেও্ডে প্রায় ১০,০০* মাইলের কাছাকাছি গতিবেগ 

সঞ্চার করতে পারবে । অতি আশ্চর্ষের বিষয়, বিজ্ঞানীর শেষ পর্ষস্ত এমনি 

এক যন্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

যে সব গবেষক পরমাণু কেন্দ্র বিদাণের সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত 

ছিলেন, তারা এমনি এক যন্ত্র আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। 
পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির মধো এযনি প্রচণ্ড শক্তিশালী পরমাণু- 

বিদারণ যন্ত্র নির্মাণের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ ও সোৎ্সাহ প্রতিযষোগিত। শুরু হয়েছিল। 

এমন অমিতশক্তিধর পরমাণু বিদারক কামান নির্মাণ করতে হবে, যা বজপম 

দুর্দান্ত বিস্ময়কর শক্তিতে আঘাত হেনে পরমাণুকেন্দ্র চূর্ণ-বিচুর্ণ করতে পারবে। 
সেই চুণিত অংশ তুলে নিয়ে চালান যাবে পরীক্ষার কাজ। 

এই পরমাণুভক্গ কারী ঘন্ত্র নির্মাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আর্নেস্ট 

অরল্যাণ্ডো লরেন্স। ১৯০১ সালের ৮ই আগস্ট দক্ষিণ ড্যাকোটার ক্যাণ্টন 

নামে ছোট্র শহরটিতে তার জন্ম। ছেলেবেলায় তাকে পাবলিক স্কুলে পড়তে 

পাঠান হয়েছিল। পরে পড়তে যান সেপ্ট ওলাফ কলেজে ও দক্ষিণ 

ভ্যাকোটার বিশ্ববিদ্যালয়ে । বেতার বার্তা প্রেরণের সখের পরীক্ষা চালান 

, থেকে বিজ্ঞানের প্রতি তিনি আরুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকালের জন্য 

মনে হয়েছিল, ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করার দিকেই বুঝি তাঁর বাসনা প্রবল। 
শেষে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের পরমাণু ও বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণার কাজেই 

জীবন উৎসর্গ করলেন । 

মিনেসোট] বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল আতকোত্তর গবেষণা করেন । 

এ সময় তিনি অধ্যাপক ভকব্লিউ এফ. জি. সোয়ানের প্রভাবাধীনে আসেন। 

সোয়ান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করলে তিনি তার 
২৬ 
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সঙ্গে ইয়েলে যান, এবং সেখানে তীর অধীনে কিছু গবেষণার কাজ করেন। 

তারপর সেখান থেকে ১৯২৫ লালে ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ করেন এবং ন্যাশনাল 

রিসার্চ ফেলে! রূপে সেখানে কাজ করতে থাকেন। পরে এখানে মহকাবী 

অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে 

সোয়ান যখন ফিলাডেলফিয়ার বারটল রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ 

করলেন, তখন লরেন্স অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে এলেন ক্যালিফোনিয়া 

বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

১৯২৯ সালের বসন্ত কালে, একদিন সন্ধ্যায় দৈবক্রমে লরেন্সের হাতে 

আসে পদার্থবিদ রেলেফ ওয়াইডারে! কর্তৃক সদ্য লিখিত একটি প্রবন্ধ। 

প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে প্রবন্ধের সঙ্গের একটি যন্ত্রের রেখাচিত্রের প্রতি তার 

দৃষ্টি পড়ে। প্রবন্ধ শেষ করা আর হয় না। এই যত্ত্রসাহায্যে ওআইডাবো 
বায়ুশূন্ত নলে তড়িত্যুক্ত পটাশিয়াম পরমাণুতে প্রাথমিক পর্ধায়ে প্রযুক্ত 

ভোন্টেদগ অপেক্ষা দ্বিগুণ তড়িৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যথা 

সময়ে বদি ছট্রায় পুনঃ পুনঃ ভোন্টেজ প্রয়োগ . করা যায়, তা হলে অল্প 

ভোণ্টেজ প্রয়োগ করেই ছট্রাস় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করা সস্থব। ধারণাটি 
কিন্তু সম্পূর্ণ নৃতন কিছু নয়। ছটবারূপে ব্যবহারের পারমাণবিক কণিকার 

এই ভাবে পুনঃ পুনঃ ত্বরণ বুদ্ধির ব্যাপারটা অনেকটা “বাচ্চাদের দোলনায় 

দৌল দেবার মত। প্রতিবার ধাক্কায় যদি দোলনাটি খুব দূরে না যায়ও ; তা 

হলেও শুধু মৃদু ধাক্কাগুলি ঠিক মত সমলয়িত করেই দোলনাটিকে অতিশয় দ্রুত 

গতিতে দোলান যায়।" 

অধ্যাপক সোয়ানের মতে, “লরেন্সের মস্তিষ্ক ছিল অসাধারণ উর্বর, মনন 

শক্তিও ছিল অলোকসামান্য | ওআইডরোর প্রবন্ধের চিত্র থেকে প্রাপ্ত 

ধারণ! তার মাথায় ঢুকে, উর্বর জমিতে পুষ্ট হতে লাগল । পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ 
করার জন্ত যে নিরবচ্ছিন্ন বা সবিরাম অতি-শক্তিশালী তড়িৎ ভোণ্টেজের 

প্রয়োজন হয়কি করে তা এড়ান যায় তারই উপায় অনুসন্ধান করহিলেন 

লরেন্স। এমন একটা প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করতে চাইছিলেন, ষাতে অতি 

উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ ও বায়ুশৃন্ত নল ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। অথচ 

নিক্ষিপ্ত ছটবায় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করা ষাবে। প্রবন্ধের চিত্রটি দেখে 

তিনি ভাবলেন, অতি মূল্যবান সুত্র পেয়ে গেছেন। রেখাচিত্রটি দেখবার কয়েক 

মিনিটের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন যন্ত্রের খসড়া আকতে ও গাণিতিক স্ুত্রসমূহ 
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লিখতে বনে গেলেন। যন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মনশ্চক্ষে 
ভেসে উঠল । পরের দ্রিন তিনি তাঁর এক জন বন্ধুক বললেন, তার মাথায় 

এক নতুন আইডিয়া এপেছে। শীঘ্রই তিনি বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চ্ধ যন্ত্র 

উদ্ভাবন করবেন। 

লরেন্স স্থির করলেন পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হানবার কার্ষে ব্যবহৃত তড়িৎ 

কণিকাটিকে তিনি শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকের সাহাধ্যে বেঁকিয়ে বৃত্তাকার পথে 
ঘোরাবেন। ঢাকনা দেওয়া ভাজার পাত্রের আকারের সম্পূর্ণ বাযুশূন্য একটি 
ট্যাঙ্কের মাঝে কণিকাটি খন বৃত্তাকারে অর্ধেক পথ অতিক্রম করবে, বৈদ্যুতিক 

প্রক্রিয়ায় তখন তিনি তাকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা! দেবেন। কণিকাটি তাতে ক্রমশঃ 

দীর্ঘতর বুন্তপথে এবং আরও ভ্রততর গতিতে ছুটতে থাকবে, শেষে আনবে 
বাযুশৃন্ত নলের প্রান্তে । এখানে ছোট্ট একটি ফাক দিয়ে বেগিয়ে এসে 

কণিকাটি একটি সংগ্রাহক কক্ষে নিক্ষিপ্ধ হবে। তিনি এমন ভাবে তড়িৎ 

ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করবেন, যাতে ঠিক ষে সময় মূল পরবর্তী প্রবাহ দিক পরিবর্তন 
করছে, মেই সময় কণিকাটি ফিরে এসে পুনরায় আর একটি ধাক্কা খাবার জন্য 

প্রস্তুত হবে। পথিমধ্যে কণিকাটির গতিবেগ বৃদ্ধি করা হবে উচ্চ কম্পাঙ্যুক্ত 

তড়িৎ আন্দোলিত করে । লবেন্দ আশ! করলেন, এইভাবে একশ হাজার 

ভোল্টের তড়িৎ শক্তি এক হাজার বার প্রয়োগ করে তিনি যুগপৎ এক মিলিয়ন 

ভোন্ট প্রয়োগের সমান ফল পাবেন। 

খুবই ছুঃসাহমী পরিকল্পনা । কিন্তু এ কি সফল হবে? ১৯৩০ সালের 

জানুয়ারী মাস নাগাদ লরেন্স তার চুম্বক অনুনাদ ত্বরণ যন্ত্র (09£0600 

15501)21)05 9০০06121801) নিষ্লাণ করেন । পরে এটি সাবক্লোট্রোন যন্ত্র 

নামে খ্যাতি লাভ করে। এই যন্ত্রে একটি তড়িৎ চুম্বকের ছুই মেরুর মাঝে 

স্থাপিত ছিল চার ইঞ্চি ব্যাণ যুক্ত একটি বাযুশূন্ত কক্ষ। এই কক্ষে সংস্থাপিত 

ইংরাজী ভি ())-এর আকৃতির ছুটি অস্তরিত তড়িতদ্বার । এই তড়িৎদ্বার ছুটি 

অতিশয় শক্তিশালী পরিবর্ত তড়িত্প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত কর হয়েছিল। কক্ষের 

কেন্দ্রে বসান হয়েছিল একটি টাংস্টেন শ্ৃত্র। যন্ত্রের অন্তান্ত অংশ কাচ ও লাল 

গালায় তৈরি। এন. ই, এডেলেফসেন নামে তার প্রথম স্নাতকোত্তর ছাক্স 

সহকারীর সাহায্যে তিনি সত্যই অন্থনাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ কণিকায় প্রচণ্ড 

গতিবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হলেন। ত'র পরিকল্পন৷ সাফল্যমগ্ডিত হল। সেই 
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বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বাকেলীতে ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভায় 
সবসমক্ষে তিনি তার যন্ত্র ও পদ্ধতির কথ ঘোষণ1 করলেন। 

প্রথম দিকে লরেন্সের সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি প্রধানতঃ পরমাথুর গঠন প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তাত্বিক গবেষণার কাজে বাবহৃত হুত। প্রথম কাচের সাইক্লোট্রোন 

যন্ত্রটি নিমিত হবার পর লরেন্স এম. স্ট্যানলি লিভিংস্টোনের সাহাযো অন্রবূপ 

আকারের আর একটি ধাতুনিয্রিত সাইক্লোট্রোন যন্ত্র নির্মাণ করলেন । স্ট্যানলি 

লিভিংস্টোন লরেন্সের প্রতিভাবান ছাত্রদের অন্থতম । এই যন্ত্রে সবার! ২০০০ 

ভোল্টের সাহায্যে ৮০১*০০ ভোণ্ট শক্তিসম্পন্ন আয়নিত হাইড্রোজেন উৎপন্ন 

করতে সক্ষম হলেন। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মান নাগাদ লরেন্স এই যন্ত্রের 

যে মডেল নির্মাণ করলেন, তার দাম পড়ল ১০০০ ডলার । এগাবে ইঞ্চির 

এই নাগরদোল। যস্ত্রটি হাইড্রোজেন গ্যাম আয়নিত করে পাওয়া! প্রোটন 

কণিকাকে ১,২০০,০০০ ভোল্ট শক্তি গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারত । যাস্ত্রের 

শক্তি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন তিনি । 

১৯৩২ সালের শ্রীম্মকালে তিনি এই ছোট্ট যন্ত্রের সাহাযো লিখিয়ামের 

পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হেনে সেটির পরমাণু কেন্দ্র চূর্ণ করলেন। পশ্চিম 
গোলার্ধে এই প্রথম কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর বূপাস্তর সাধন করা হল। ইউরোপে 

এর কয়েক সপ্তাহ আগেই দুজন বিজ্ঞানী একাজ করে বসেছিলেন । এব! 
রাদারফোর্ডের দুজন তরুন সহকর্মী, ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীর জন ডি. 

ক্রকক্রফট ও ই. টি. এস. ওয়ালটন। ১৯৩২ সালের ২৮শে এপ্রিল সেকেগে 
৭০০৯ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন প্রোটন কণিক] বাবার করে, এরা লিথিয়ামকে 

হিলিয়ামে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাইভোন্টেজ ট্রান্সফরমার 

বেক্টফায়ার যন্ত্রের সাহায্যে তার প্রোটনে এই অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চাগিত 

করেছিলেন। ইতিহাসে এই প্রথম হ্বতাজ তেজক্রিয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত. 

রাসায়নিক মৌলের বূপাস্তর সাধনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল । 

লরেন্সের গবেষণাগারে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিল। গবেষকদের সকলেরই 

এই দৃঢ় বিশ্বান জন্মাল, যে বিপুল ভোণ্টেজের কথা ইতিপূর্বে স্বপ্নে ভাব 

যায়নি, এবার সেই প্রচণ্ড ভোণ্টেজ চালিত বিদ্যুৎ কণিকা উৎপন্ন করা যাবে । 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ক্যালিফোণিয়ার কাছে পচাত্তর টন ওজনের বিরাট: 

একটি চুম্বকের ছ্াচ অব্যবহৃত পড়ে ছিল। এটিকে অবিলম্বে সংগ্রহ করে 
অতিকায় সাইক্লোউ্টন যন্ত্র নির্মাণের কাজে লাগান হুল। যন্ত্রটি স্থাপন করা 
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হুল ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত রেডিয়েশন লেববেটরীতে। 
আট টন ওজনের তামার তার লাগান হয়েছিশ এতে । ১৯৩৬ সালে লবেন্ 
এই রেডিয়েশন লেবরেটবীর অধিকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন । 

এই ২৭২ ইঞ্চি সাইকোট্রনটি ছিল চতুথ মডেল। এর কিছুকাল পরই 
৩৭ ইঞ্চির একটি যন্ত্র নিম্িত হয়েছিল । ২৭২ ইঞ্চি যন্ত্রটি কয়েক মাইক্রোআম- 

পিফ়ারের ৫,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোন্টেরু ডয়টেরন ও ১০১০০০১০০০ ইলেকট্রন 
ভোণ্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস উৎক্ষেপ করার উপযোগী করে তৈরি কণা হয়েছিল। 

এ যঙ্্রটির বিরাট চেটাল চুম্বকের দক্ষিণমের মেঝে থেকে আড়াই ফিট উচু 
(।বলাতা খরনের রান্নাঘরের উন্ুনের উচ্চতার সমান ) আরু তার ব্যাস 

ছিল পয়তাল্লিশ ইঞ্চি। যন্ত্রটি থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে 

যন্ত্র চালককে রক্ষা করার জন্য চল্লিশ ফুট দূরে অবস্থিত একটি কণ্টেদাল বোর্ড 

থেকে যন্ত্রটি পরিচালনা করা হত। এছাড়া পরিচালকের আরও নিরাণত্ব। 

বিধানের জন্য যন্থটির চাবুরদিকে যথোচিত বিকিরণ শোষক পদার্থ স্থাপন! কর] 

হয়েছিল। সবকিছু কাজ শেষ হলে, লরেন্স ও তার উৎসাহী তরুণ মহকর্মী- 

দেখ প্রতোকে এই অতিকায় তড়িৎচুম্বকের ছুই মেকর মাঝে স্থাপিত ভাজার 

পাত্রের মধ্যে ধৃত পারমাণবিক মাগ্রেয়াস্ত্রটি বাবহার করতে কালবিলম্ব করলেন 

না। পরমাণু কেন্দ্র ভাঙ্গাৰ কাজের জন্য উদ্ভাবিত এই অভিনব অস্ত্রটির 

বৈশিষ্ট্য এই, এটি নাগবদোলার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন করে 

বিদ্যুৎ কণিকা পরমাণু কেন্দ্রে বর্ষণ করে। পরমাণু ককন্দ্র ভাঙ্গবার আশায় 

সবপ্রকার সম্ভাব্য ছটরাই জানাশোনা সব মৌলের উপর নিক্ষেপ কর] হল। 
এই যন্ত্র সাহায্যে প্রোটন, হিলিয়াম কেন্দ্র, নিউট্রন ও নবাবিষত ভারি 

হাইড্রোজেন ডয়টোরিয়ম কেন্দ্রক নিক্ষেপ করে পরমাণু কেন্দ্র ভঙ্গ কর সম্ভব 

হল। ভারি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়সকে ভয়ট্রন বল। হয় । লরেন্স ডিউট্টনকে 

একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনে বিভক্ত করলেন। এইভাবে তার নিউট্রন 

ছটরার সরবরাহ হাজারগুণ বাড়িয়ে ফেললেন। ১৯৩৫ পাল নাগাদ তিনি শুধু 

লিখিয়াম মৌলের পরমাণু কেন্দ্রে ডিউট্রন বর্ষণ করে তাকে হিলিয়মে রূপাস্তরিত 
করতে সক্ষম হন নি, অনুরূপে আরও অনেক মৌলের রূপাস্তর সাধন করে- 
ছিলেন। পারমাণু পর্যায় সারণীর প্রতিটি মৌলের রূপান্তর সাধনের পথ 
এখন উন্মুক্ত হছল। মধ্যযুগের কিথিয়াব্দগণ নিকষ্ট ধাতুকে ব্বর্ণে ক্ষপাস্তরিত 
করার স্বপ্প দেখতেন। এবার সে স্বপ্ন নফল হবার সম্ভাবনা দেখা দিল । বন্তত্ঃ 
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লরেন্স ১৯৩৬ সালে তার সাইক্লোট্ন যন্ত্রে প্ল্যাটিনাম ( ৭৮ নং মৌল )-কে দ্র্ণে 

(৯ নং মৌলে ) রূপান্তরিত করেছিলেন । 
লবেন্দের খ্যাতি ভ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বত্রিশ বছর বয়মে তিনি 

হ্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য নির্বাচিত হলেন। এই সময় যুক্ত- 

রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ভারকেন্ত্র নিঃসন্দেহে পশ্চিমাঞ্চলে সরে গিয়েছিল। 

লরেম্সের গবেষণাগার থেকে একদল তরুণ গবেষক বের হল। অন্যান্য বিশ্ব- 

বিগ্ভালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারগুলির জন্য নতুন সাইক্লোন যন্ত্র নির্মাণ 
ও পরিচর্যার ভার যাতে এবা গ্রহণ করতে পারে তদুপযোগী শিক্ষা দিয়েছিলেন : 

এদের লরেন্স। তিনি নতুন নতুন ছাত্রদের গবেষণার কাজে শিক্ষিত করে 
তোলা এবং সরকারী অর্থ সাহায্যে মৌলিক গবেষণার কাজ চালানর নী তিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “বিপুল সম্ভাবনাধুক্ত নতুন গবেষণার 

ক্ষেত্রে আবিষ্কার, মূল ধারণার পরিবর্তন, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন অক্গাঙ্গী ভাবে 
জড়িত। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, আমাদের পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমে 
বুদ্ধিমানের মত অংশ গ্রহণের উপযোগী করে শিক্ষিত করে তুলতে কোনও 

তরুণকে এক প্ররস্ত পুঁথিগত বক্তৃতা শোনানই ষথেষ্ট নয়। কারণ কয়েক মাসের 

মধ্যেই হয়ত পু'থির তথ্য অচল ও বাতিল হয়ে ষেতে পারে । এই তরুণ 

কর্মীকে পরমাণু গবেষণার মধ্যে থেকে কয়েক বছর হাতে কলমে কাজ করতে 

হবে। এই সম্পর্কিত নবাবিষ্কৃত প্রতিটি তথ্য পর্ধবেক্ষণ ও বিচার করতে 

শিখতে হবে । এই শিক্ষানবিশের কাজ সবচেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন কর! যায় 

মূল সমস্তাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করে। কারণ এই ভাবেই সে অধীত 

বিষয়ের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক পরিচয় লাভে সক্ষম হয় ও নিজেই নতুন পথে 

এগিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করে। যে সব ছাত্র এই পরমাণু সম্পকিত গবেষণা 

শিক্ষা করতে আসবে তাদের শিক্ষাকালে কিছুদিন সরকারী সাহাযোর উপর 

নির্ভরশীল হওয়। অবশ্থান্তাবী । কারণ এই গবেষণার কাজ খুবই জটিল ও ব্যয়- 

সাপেক্ষ । কিন্তু এর পরিবর্তে, এই পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্র হতে কারি- 

গবী বিষ্ভার সচল বিভাগের আমাদের জাতীয় কার্ক্রমে নতুন প্রাণ সঞ্চার 

হবে) ৃ 
১৯৪* সাল নাগাদ এদ্দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে পয়ত্রিশটি 

সহিক্লোক্রোন যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী আঠারে! বছরে যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা 
বেড়ে দাড়ায় প্রায় চ্লিশে । পৃথিবীর অন্তান্ত অংশেও এই সময় সাইক্লোন 
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যন্ত্রের সংখ্যা দীড়িয়েছিল এমনি প্রায় চল্লিশটি। এ ছাড়া পাঁচটি মহাদেশে 

আরও সাইক্রোট্রন যন্ত্র নিষ্সিত হতে থাকে । এই সব নতুন যন্ত্র নির্মাণে 

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দেবার জন্ত প্রায়ই লরেন্সের ভাক পড়ত। শেষের দিকে 

তার বেশী সময় কাটত তাঁর বিরাট সাইক্লোট্রন যন্ত্রে উৎপাদিত নতুন তেজক্রিয় 

পদীার্থগুলি এদেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে সরবরাহ 

করার কাজে । এমনি কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও তিনি বাড়ীতে সখের কাজের 

পিছনে সময় ব্যয় করতে পারতেন । 

নানা দিক দিয়ে সম্মানিত হতে লাগলেন তিনি। চুড়ান্ত ভাবে সম্মানিত 

হলেন ১৯৪০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। সাইক্লোট্টন ঘন্ত্র নির্মাণের 

জন্য এবং বিশেষ ভাবে এই যন্ত্র সাহায্যে যে সব তেজজ্ত্রিয় পদার্থ উৎপাদন 

করা সম্ভব হয়েছে, তার জন্য, তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তাকে 

নোবেল পুরস্কার দানের খবর শুনে তিনি, প্রথম ষে কথা বলেন তা হল এই, 
“এ কথা বলা নিশ্রয়োজন যে এতে আমার গবেষণাগারকেই সম্মানিত করা 

হয়েছে । আমি আমার অতীত ও বর্তমান সমস্ত সহকর্মীদের সঙ্গে এই সম্মানের 

ংশভাগী। ১৯৪২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথম বিদেশীদের তাদের 

একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্য তালিকাভূক্ত করা শুরু করে, তখন যে তিন 

জন আমেরি কানকে সভ্যপদে নির্বািত কর! হয়, তাদের মধ্যে লয়েম্স ছিলেন 

অন্ততম। অন্য ছুজন হলেন জি. এন. লুইস ও ওয়াল্টার বি, ক্যানন। 

ক্যালিফোনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির কেলগ লেবরেট বীতেও 

পরমাণু ভাঙ্গবার চেষ্টা চলছিল। এখানে একজন তরুণ বিজ্ঞানী মেঘকক্ষে 

একটি পরমাণু কণিকায় অভাবিত গমন পথের আলোক চিত্র গ্রহণ করেছিলেন। 

এ গমন পথটি বাকা মেঘ কক্ষে অন্যান্য পরমাণু কণিকার গমন পথের অনুরূপ 

নয়। এই বাকা গমন পথটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের একটি নতুন কণিক1 বলে 

বোবা গেল। বিচিত্র এই যাষাবর কণিকাটির আবিষ্কারে সমগ্র বিজ্ঞান 
জগৎ চমকিত হয়ে উঠল। এই নতুন কণিকাটির আবিষ্কারক প্রথম থেকেই 

বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেননি । অন্ত ক্ষেত্র হতে ঘৃরতে ঘুরতে এসে 

হাজির হয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় । মিলিক্যানের অধীনে গবেষণ। 

করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। এই তরুণ বিজ্ঞানীর নাম কার্স 

ডি. আন্ভারসন। ১৯০৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে এর জন্ম। মাতাপিতা 

এসেছিলেন স্থইডেন থেকে । আযানভারমন লস এঞ্েলস পলিটেকনিক হাইস্কুল 
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থেকে আাতকের পরীক্ষার পাস করেন। তারপর ক্যালিফোগ্রিয়! ইনস্টিটিউট 

অব টেকনলজিতে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে থাকেন। দ্বিতীয় বর্ধে 

সহস1 তিনি এঞ্ডিনিয়ারিং ছেড়ে পদার্থ বিদ্যা পড়তে চলে আসেন । 

১৯৩০ সালের বসস্ত কালে মিলিকান কস্মিক রশ্মি বা মহাজাগতিক 

রশ্মির শক্তি নির্ধারণের পন্থা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই মহাজাগতিক 

রশ্মি অতিশয় তীব্র তেদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ কণিক1 সমন্বয়ে গঠিত। 
মিলিকানের ধারণ] হয়েছিল জড় পরমাণুর সৃষ্টির সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ভাবে 

জড়ত। তিনি আনডারসনকে একটি যন্ত্র নির্মাণের কাজে লাগালেন, যার দ্বারা 

এই মহাজাগতিক রশ্মি প্রথর চুম্বক বলের সাহায্যে বেঁকিয়ে দেওয়া যাবে । 

২৪,০০০ গাউন শক্তি-সম্পন্ন চুম্বক ক্ষেত্র রচনাক্ষম একটি শক্তিশালী 
চুন্বকের মেরুদ্য়ের মধ্যে ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাস ও ২ সেন্টিমিটার উচু (এই 

ধরনের নিষিত প্রথম ) উইলসন মেঘ কক্ষ খাঁড়া ভাবে স্থাপন করা হল; 

আলোকচিত্র গ্রহণ করা হল বলপেখা বরাবর চুম্বক মেরুর একটি ছিদ্র দিয়ে। 

এতে মহাজাগতিক কণিকা চুম্বকের বলক্ষেত্র দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হলে তা ধরা 
পড়বে । চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় উইলসন মেঘ কক্ষে গ্যামের পরমাণুর উপর 

মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিক্রিয়ার (এর অনেকগুলিই ৩,০০০১০০০ ইপেকট্রন 

ভোন্ট শক্তিসম্পন্ন ) আলোক চিত্রগ্রহণ কর হল। 

১৯৩২ সালের ২রা আগস্ট বিকালে আনডারমনের তোলা ও পব্স্ফুটন 

কর! একটি ফিল্মে দেখা গেল বিধ্বস্ত পরমাণুর একটি অপূর্ব গমন পথচিন্র । 

এমনি ধরনের পথরেখ। টতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি | গ্রথমে আনভার- 

সনের মনে হয়েছিল বিক্ষি্ধ হওয়ার জন্য কোনও ইলেকট্রনের হয়ত দিক 

পরিবর্তন ঘটেছে বিংবা এটি হয়ত কোনও প্রোটন, কারণ বক্ররেখাটি নেগেটিভ 

ইলেকট্রন কর্তৃক রচিত রেখার বিপরীত দ্রিকে। এ থেকে বোঝা ধায় এই 

কণিকাটি পাঁজটিভ তড়িৎ-বিশিষ্ট। কণিকাটি ৬ মিলিমিটার পুরু সীসার পাত 

ভেদ করতে সক্ষম । এ থেকে বোঝা যায় এর ভেদন ক্ষমতা প্রচণ্ড। এমনি 

প্রচণ্ড ভেদ্দন ক্ষমত। কোনও ইলেকট্রনের আছে বলে জানা নেই । মেঘ কক্ষে 

এই কণিকাটির গমন পথ এই বক্ররেখার প্রোটনের গমন পথের দশগুণ দীর্ঘ । 

এ থেকে প্রমাণিত হয় ষে এটি পজিটিভ তড়িৎ্যুক্ত প্রোটন নয়। বস্তত মনে হল 

এটি যেন পজিটিভ আধান-যুক্ত তড়িৎ কণিক1, অথচ এর ভর নেগেটিভ ইলেক- 

উনের অনুরূপ, এ একটি নতুন তড়িৎ কণিক1--একটি পজিটিভ ইলেকট্রন । 
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আনডারসন পুনরায় এই পরীক্ষার অনুষ্ঠান করলেন। অসংখ্য নতুন 

আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। তাতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 

পরীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন তাই সমধিত হল। আযানডারসন 

পরমাণু কণিক1 জগতের এই নূতন আগন্তকটির নামকরণ করলেন পজি্রন। 
আরও পরীক্ষার পর আনডারসন জানালেন, “মনে হয় বিকিরণ ষখন জড় 

পদার্থ ভেদ করে তখন পজিট্রন উৎপাদন করাই তডিত্চন্বকীয় বিকিরণের 

সাধারণ ধর্ম | যা হোক, বিকিরণের শক্তি দি এক মিলিয়ন ইলেকব্রন 

ভোণ্টের কম হয় তা হলে পরমাণু কেন্দ্র থেকে পজিউ্রন নির্গত হয় না। দেখা! 

গেছে একক অবস্থায় পজি্রন খুবই ক্ষণজীবী, আয়ু সাধারণতঃ এক সেকেণ্ডের 

এক বিলিয়ন ( একশত কোটি ) ভাগের এক ভাগ। পজিট্রন আবিষ্কার করার 

জন্য আনডারসন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৬ সালের শীতকালে 
তিনি স্টকহলমে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করলেন । 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৩২ সালটি সত্যই এক বিস্ময়কর বৎসর । চারিটি 

বিস্ময়কর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে এই এক বখ্সবের মধ্যে । নিউট্রন, ভারি 

হাইড্রোজেন ও পজিট্রন সবপ্রথষ এই বছরই আবিষ্কৃত হয়। এই বছরই 

পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় নিত্য ব্যবহার্য প্রধান যন্ত্রপাতির তালিকাভূক্ত হল 

সাউক্লোউ্রন যন্ত্র। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপাপ লক্ষা করা যায়; এই 

চাটি আ বঙ্কাবের মধ্যে তিনটির আবিষ্র্তী হলেন তিনজন তরুণ মাফিন 

বিজ্ঞানী । চতুর্থ আবিষ্কারটি সম্বন্ধে ভবিঘ্তদ্বাণী করেছিলেনও একজন 

মাকিন বিজ্ঞানীই জনিমটি আবিষ্কার করেন একজন ইংরাজ বিজ্ঞানী । 

বিজ্ঞানে মাকিন গবেষকদের অবদানের মাত্রা এবার নিঃসন্দেহে এক নতুন 

স্-উচ্চ শিখরে পোছেছে তা বোঝা গেল। 

আমেরিকান বিজ্ঞান প্রতিভার নিদর্শন আবার পাওয়া! যেতে লাগল । 

১৯৩৬ সালে পুনরায় আর একটি পরমাণু কণিকা আবিষ্কার করলেন এই কার্ল 

ভি. আনডারসনই, যিনি কিছুদিন আগে বিশ্বকে পজিট্রন উপহার দিয়েছিলেন। 

মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণায় ,নিযুক্ত থাকা কালেই তিনি এই নতুন 

পরমাণু কণিকাটি আবিষ্কার করেন। এই কণিকা সংক্রান্ত গবেষণায় শিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট এ. মিলিকান ও আর্থার এইচ, কম্পটনের মধ্যে 

বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলত। এর ফলে এর] ছুজন পৃথিবীর বিভিন্ন 
'অংশে মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষা করে এই রশ্মির সৃষ্টি ও এদের প্রকৃতির 
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প্রভাব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম নিঃসদ্ধিধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর 

বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটে যেতেন, উঠতেন সুউচ্চ পর্বত শিখরে । 

১৯৩৫ সালের গ্রীক্মকালে আযানডারসন ছয় সপ্তাহ ধরে পাইকস্ শৃঙ্গ 
মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষা করে কাটালেন, পৃথিবীর আবহ মগুলের উপরি- 

স্তরের পরমাধু কণিকার সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির সম্ভাব্য সংঘর্ষের ১০,০০০ টি 

আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। এ কাজে তার সহায়ত করেছিলেন সেথ 

এইচ. নেডারমায়ার । ইনি এই মহাজাগতিক রশ্মি স্পকে” আনডারসনের 

অধীনে গবেষণ। করছিলেন। ক্যালিফোনিয়ায় ফিরে এসে তারা সধত্বে 

আলোকচিত্রগুলি পরীক্ষা করলেন। মেঘ কক্ষে পরমাণু কণিকাগুলির গমন 

পথের পাল্লা, বন্রতা ও ভেদন ক্ষমত৷ পরীক্ষা করলেন। ১৯৩৬ সালে তারা, 
অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সম্বন্ধে এই কথা লিখলেন, “আলোক 

চিত্রগুলির শতকরা প্রায় এক ভাগে লক্ষ্য কর! যায় অতি তীব্র ভাবে 

আয়নিত কণিকার অস্তিত্ব। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনও নয়, 

প্রোটনও নয়। এগুলি এক ধরনের পারমাণবিক বিদারণ থেকে সৃষ্টি, এ 

ধরনের বিদারণ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি । এর উৎস মহাজাগতিক 

রশ্মিতে । পরের বছর আরও পরীক্ষা চালিয়ে তারা আরও ৬০০০ আলোকচিত্র 

গ্রহণ করলেন । এই পরীক্ষায় তারা মেঘ কক্ষের কেন্দ্রে ১ সেন্টামটার পুরু 

প্র্যাটিনাম পাত বাবহার করেছিলেন। এই আলোকচিত্রগুলি পরীক্ষা করে 

তারা ঘোষণ! করেছিলেন, “এক নতুন ধরনের কণিকার অস্তিত্বের কথা । 

এগুলির ভর সাধারণ ইলেকট্রন কণিকা অপেক্ষা বেশী, এ ছাড়া আর 

কোনও ভাবে এগুলির ব্যাখ্যা চলে ন1।” এরা এই নতুন কণিকাটির নাম 

দিলেন মেসোট্রন। শব্টির অর্থ হল মধ্যবর্তী কণিকা । কারণ এর ওজন 

ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি । ভারতীয় পদ্দার্থ বিজ্ঞানী এন. জে. ভাবা 

এটিকে মেসন আযাখা। দেন । বিজ্ঞানীরা এখন এই নামটি পছন্দ করে থাকেন। 

১৯৩৯ সালে লরেন্স একলাফে ৩৭ ইঞ্চি সাইক্লোন থেকে তার বিখ্যাত 

৬০ ইঞ্চি সাইক্লোট্রনটি নির্মাণ করেন । ভেষজ বিজ্ঞানের গবেষণাও নিয়মিত 

ভাবে ক্যাবসার চিকিৎসার কাজে লাগানোর জন্য এটি নিমিত হয়েছিল। 

নির্মাণ কার্ধের ব্যয়ভার বহন, করেন কেমিক্যাল ফাউণ্ডেশনের ফ্রানসিস 

পি. গারভান, রকফেলার ফাউণ্ডেশন এবং ন্যাশনাল আডভাইসরি ক্যানসার 

কাউন্সিল। উইলিয়াম এইচ. ক্রোকার ক্যলিফোনিয়। বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রাঙ্গণে 
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এই সাইক্রোট্রনটি স্থাপনের উপধোগ্ী অট্টালিকা নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান 

করেন। অষ্টালিকাটির তার নাম অন্ুসারে নামকরণ করা হয় £ ক্যালিফোন্নিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম এইচ. ক্রোকার ব্যাডিয়েশন লেররেটরী । ষাট ইঞ্চি 

এই সাইক্রোট্রনটির ওজন ছিল ২২০ টন। এ থেকে ১০০ মাইক্রোআমপিয়রের 
১৬,০০০,০৯০ তোণ্ট ভয়টেরন ও এক মাইক্রোআম্পিয়রের ৩২,০০০১০০০ 

ভোন্ট হিলিয়ম আয়ন পাওয়া যেত। কয়েক ইঞ্চি ব্যাসের এই ভারি- 
হাইড্রোজেন মৃত্যুরশ্মি যন্ত্রের গবাক্ষ থেকে প্রায় পাচ ফিট দূরে সেকেও্তে 

২৫১০০* মাইল বেগে প্রতি সেকেণ্ডে, ৬০০,০০০,০০০টি কণিকা নিক্ষেপ 

করত। এই কণিকার পরিমাণ, ত্রিশটন বিশুদ্ধ রেডিয়ম নির্গত কণিকার 

সমান। এই ত্রিশটন রেডিয়মের দাম তখন পড়ত, পাউগ্ প্রতি ৩ কোটি 
২০ লক্ষ ডলার । 

এই সাইক্লোট্রনটি বিশেষ কার্ধকরী গ্রমাণিত হলে, লরেম্ম এটির চেয়ে 

আরও শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মীণের কথা চিন্ঠ করতে লাগলেন । 

১৯৩২ সালে যখন ২৭২ ইঞ্চি সাইক্লোই্রন ষন্ত্র থেকে এক দমে বিরাট যন্ত্র নির্মাণ 
করেছিলেন, তখনই দেখা গিয়েছিল যে তিনি একজন কেতাবী পদার্থবিদ্মাত্র 

নন। তারও চেয়ে ঢের বেশী তার কষক্ষমতা। এঞ্িনিয়ারিং বিগ্ভায়ও 

তার দক্ষতা কম নয়। অনায়াসেই এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিরাট 

এঞ্রিনিয়াগিং প্রকল্প তিনি সাফল্যের সঙ্গে কার্করী করে তুলতে পারেন। 

তাই এবার তিনি ৫০০০ টনের সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা নিতে 

তয় পেলেন না। একদমে চিকিৎস1 বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহৃত ৬০ ইঞ্চি 

সাইক্লোট্রন যন্ত্র থেকে ১৮৪ ইঞ্চি সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের আয়োজন করতে 

লাগলেন। অনেকের সে সময় এই ধারণা ছিল যে সাইক্রোট্রনের শেষ সীম! 
২০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোণ্ট পর্বস্ত । তা সত্বেও এই বিপুলায়তন সাইক্লোন 

নির্ধাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন লবেন্স। এটি হবে এক নতুন ধরনের 

সাইক্লোট্রন। এটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যে এ থেকে সেকেগ্ডে 

৬০১,০০০ মাইল বেগে ডয়টেরন ও ২০*,০০*,৯০* ইলেকট্রন ভোন্টের অধিক 

শক্তিসম্পন্ন পারমাণৰিক কেন্দ্র ভেদনক্ষম পারমাণবিক কণিকা উৎপন্ন করতে 

সক্ষম হবে। তিনি আশা করেছিলেন, এই যন্ত্রটি একটি জাতীয় গ্রতিষ্ঠানরূপে' 
পরিগণিত হবে । টেনে আনবে পবিভ্রতম তীর্ঘস্থানের ভক্ত যাত্রীর মত শত, 

শত গবেষক বিজ্ঞানী । 



৭৩৯৮ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

ইণ্টারন্যাশনাল এডুকেশন বোর্ড ষন্ত্রটির নির্মাণে ১,১৫*১০০* ডলার অর্থ 

সাহায্য মগ্ুর করলেন। যন্ত্রটি স্থাপনের নিমিত্ত ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 

নিকটবর্তী চার্টার হিল নামে একট স্থান নিবাচিত হল। ১৯৪০ সালের 
আগস্ট মাসে, পৃথিবীর এই বৃহত্তম পরমাণু চুর্ণকারী যঞ্ত্রটির নির্মাণকার্ধ শুরু 

হল। যন্ত্রটির কেন্্রস্থল (০০:56) নিম্িত হল চাটার হিলের গর্ভে । এতে 

দুর থেকে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন। ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গিলম্যান হল 

হতে সাইক্লোট্রন-গৃহটি পর্বস্ত ভূগর্ভস্থ বিদ্বাৎবাহী তার সংস্থাপন কার্য শেষ হল। 
একটি চব্বিশপার্্ যুক্ত, ৯* ফিট উচ্চ ও ১১৬ ফিট ব্যাসের অষ্টালিকায় এই 
মহাকায় যন্ত্রট স্থাপন করা স্থির হয়েছিল। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এই 

সাইক্লোউন গৃহটির নিশ্নাণকার্ধ শুরু হয়েছিল। 

এই বৎ্সরই ৭ই ডিসেম্বর জাপানীর। পার্ল হারবারে আক্রমণ চালায়। 
যন্ত্রক্রান্ত নির্মাণকার্ধের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই শেষ হয়ে এসেছিল। 

তাই যুদ্ধকালেও এ প্রকল্পটি স্থগিত রাখ] হল না । সাইক্লোন যন্ত্রটর নির্মাণ- 
কার্ধ শেষ হল ১৯৪২ সালের মে মাসে । স্থির হল যে এই নতুন যন্ত্রটি তখন 
শুধু যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজেই ব্যবহার করা হবে। এর ৩০০ টনের চুম্বকটি 

যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে স্থানাস্তরিত করা হল। এই ভীমকায় 

যৃম্বের সাহায্যে আশু সমাধানের জন্য বহু বাস্তব সমস্যাই জমেছিল। এ ছাড়া 

ছিল পুরাতন বিব্রতকর একটি প্রশ্ন, যার উত্তর মরীচিকার মত ক্রমাগত 

বিভ্রান্ত করে চলেছিল বিজ্ঞানীদের £ পরমাণু কেন্দ্রের অভ্যন্তরে লুকানো 

রয়েছে ষে প্রলয়ঙ্কর শক্তি, তার রুদ্ধ অগল মুক্ত করা কি কোনও কালে সম্ভব 

হবে? নোবেল পুরস্কার-প্রাঞ্চ প্রতিটি পদার্থ-বিজ্ঞানী মনে করতেন, তা সম্ভব । 

লরেন্স বলেছিলেন, “এ কথা বিশ্বাস করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, 

আমাদের সম্মুথে অনুসন্ধানের এক অভিনব ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে । এখানে 

আবিষ্কৃত হবার জন্য ষে মহান সম্পদ লুক্কায়িত রয়েছে, তার সমতুল্য রব 

ইতিপূর্বে আর কখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অনুসন্ধান থেকে পরমাণু কেন্দ্রে 
নিহিত প্রায় সীমাহীন শক্তিভাগ্াবের সন্ধানস্ত্র মিলতে পারে।” সেই 

মৃহর্তে চরেন্দ এ সম্বন্ধ আরও অনেক কিছু জানতেন, কারণ তখন তিনি 
ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্ুপূর্ণ সন্ধিক্ষণে সমুপন্থিত। কিন্ত এ সব্দ্ধে 
বেশী কিছু বলবার উপায় ছিল না তথন সেই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় । 

কারণ সামরিক কারণে সে দত্য তথ্য তখন সবিশেষ গোপনীয় । 



' ॥ ১৯ ॥ 

এনব্লিক্ষো ফাসি 

€ ১৯০১-১৯৪৫ ) 

পারমাণবিক শক্তি ধার! পৃথিবীতে আনলেন 
১৯৩৪ সালের ৪ঠ1 জুন সালানকিসের নিকট একটি স্তানাটোরিয়ামে মেরি 

কুরি মারা যাবার ঠিক একমাস আগে নিউইয়র্ক টাইমস্-এ প্রকাশিত একটি 

সংবাদে বিজ্ঞান জগৎ চমকে উঠল । সংবাদটি বেতার যোগে প্রেরিত হয়েছিল । 

রোমের লিনসেইস্থিত ইতালীয় একাডেমীর একটি সভার কার্ধবিবরণী 

পরিবেশিত হয়েছিল এই সংবাদে । আইনস্টাইনের বিখ্যাতশ্বত্রে ১৯০৫ সালে 

কৃত্রিমভাবে নৃতন মৌল পদার্থ সৃষ্টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তখন কিছুকাল 

বিজ্ঞানীর] কৃত্রিমভাবে মৌল স্থষ্টির প্রচেষ্টায় মেতেছিলেন। তারপর সে চেষ্টা 

পরিত্যক্ত হয়। ইতালীয় একাডেমীর গবেষণ| বহুবর্ষ পর পুনরায় স্ই কৃত্রিম 

মৌল সৃষ্টি প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়েছিল । 
একাডেমীর এই সভায় সিনেটর অর্পো মারিও কোঁরবিনো মৌলিক 

পদার্থের পর্যায়-সারণীর বহিভূ্ত একটি আনকোরা নতুন প্রাতু স্থষ্টির কথা 
ঘোষণ] করেছিলেন। ইতালীর রাজ! ভিক্টর ইমান্ুয়েল এই সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। এই নৃতন মৌলটি পর্ায়-সারণীতে ইউরেনিয়াম পারের ধাতু । 
ইউরেনিয়াম অপেক্ষা এটি ভাবি। মারিও কোরবিনোর এই ঘোষণায় 

একদল বিজ্ঞানী মহলে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু বহু উন্নাসিক 

গবেষক বিজ্ঞানী ক্র কুচিত করলেন। এর] জানতেন, বিগত শতাব্দীতে প্রায় 

তেজিশজন বিজ্ঞানী তেত্রিশটি নতুন ধাতু আবিষ্কারের কথা ঘোষণা 
করেছিলেন । শেষ পর্ধস্ত অবশ্য দেখা গিয়েছিল এর প্রত্যেকটি দাবী অলীক । 

অকপট ভ্রাস্তির ফলে বিজ্ঞানীর অকালেই এই দাবী করে বসেছিলেন । বস্তত 

তখন, .অমনি কোনও ধাতুর অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই, নতুন যৌল' 



৪ ৩০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

আবিষ্কারের খবর যে কিছু বিজ্ঞানী অবিশ্বাস ভরে গ্রহণ করবেন, তাতে আশ্চর্য 

হবার কিছু নেই। 

কিন্ত যে বিজ্ঞানীর নামের সঙ্গে এই আবিষকারটি যুক্ত ছিল তিনি কোনও 
ভূইফোড গবেষক নন। এনারিকো ফাত্ি বয়সে তরুণ কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানী- 
রূপে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর 

রোযে তার জন্ম। বাপ-মায়ের তিনটি সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। 
' সতেরে1 বছর বয়সে ফামি পিসায় ধান। সেখানে বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ 

করেন। রঞ্জন রশ্মি নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষ। তিনি শুরু করেছিলেন এখানে । 
সেই পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে একুশ বছর 

বয়সে তিনি পি. এইচ. ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য এর পর 

গেলেন জার্মানী ও হল্যাণ্ডে। ফিরে এসে অধ্যাপনার কাজ নেন। প্রথমে 

খোম্র, পরে ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে | 

প্রকল্পলিত জাত্য গ্যাসের আচরণ সম্বন্ধে তিনি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ 

লিখেছিলেন । এটি বিজ্ঞানী সয়াজে সবিশেষ সমাদুত হয়। ফলে তাকে 
আবার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য রোম বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ডাকা হল । 

সিনেটের কোরবিনো সেখানে তার জন্য তত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের একটি 

অধ্যাপকের পদ স্থ্টি করলেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের একটি নতুন বিভাগ গঠন 
করতে উদ্যোগী হলেন। আশা করেছিলেন যে অধ্যাপক ফাসির খাতিতে 
এখানে প্রভূত ছাত্র সমাগম হবে। উনত্রিংশ বছর বয়সে তিনি ইতালীর রয়েল 
একাডেমীর সান্ত নির্বাচিত হলেন। এই একাডেমী মুমোলিনি তখন স্ধ 
স্বাপশ করেছেন। সভ্যদের বয়সের দিক দিয়ে একাডেমীর সর্বকনিষ্ঠ সাস্ত 
হলেন এনরিকো। আমেরিকার পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের নিকট তিনি খুবই 
স্থপরিচিত ছিলেন, কারণ ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি মিশিগান বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে বিকিরণের কোয়াণ্টামবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দরিয়েছিলেন। তিন বছর 
পর আবার তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন। ফার্সি তাই এমন একজন বিখ্যাত 
গবেষক ও তত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানী ধার আবিষ্কারের দাবী লঘুভাবে উড়িয়ে 
দেওয়া চলে না। নিউইয়র্ক টাইমের রিপোর্টটি পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ গভীর 
আগ্রহতরে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, সত্যিই কিভাবে ফানি ইউরেনিয়াম 

পরবর্তী মৌল স্থিতে সক্ষম হয়েছেন ? 



এনরিকো ফাসি ৪০১ 

কোন নতুন জটিল জৈব যৌগিক পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে স্ষ্টি কর! অব্য 
€কান বিজ্ঞানীর পক্ষে বিশিষ্ট কীতি। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখ 
গেল ফানি তার চেয়েও বড় কাজ করেছেন । সংবাদে প্রকাশ, মহান স্যত্টি- 

কর্তার মত তিনি বিশ্বকে এক নতুন মৌল উপহার দিয়েছেন । এ বিষয় 
প্রকৃতিদেবী ইতিপূর্বে কখনও প্রকাশ করেননি। এ যেন আধুনিক যুগের 

এক অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল। 

কোরবিনো জানিয়েছিলেন নতুন মৌল সৃষ্টির কাজে ফামি ছটরা রূপে 
নিউট্রন ব্যবহার করেছিলেন। নিউট্রন অতিশয় ভারি এবং তড়িৎশূন্য বলেই 

ফামি ছটরা রূপে এটি বেছে নিয়েছিলেন । বেরিয়ম থেকে নির্গত হিলিয়ম 

কেন্দ্রক বেরিলিয়মের উপর বর্ষণ করে ফাসি তার এই ছটরার নিউট্রন প্রবাহ 

উৎপাদন করেছিলেন। আলফাকণ] বর্ষণ করে ফরাসী বিজ্ঞানী দম্পতি 

ফ্রেড়িক ও আইরিন জোলিও কুরি ১৯৩৪ সালের জান্চয়ারী মাসে কৃত্রিম 

তেজক্কিয়তা উৎপাদনে লক্ষম হয়েছিলেন । এই খবর জানতে পেরে ফাসি 

আন্ফা কণার বদলে নিউট্রন বর্ণ করে অনুরূপ কৃত্রিম তেজক্ক্িয়তা হষ্টির 

সঙ্কল্পল করলেন। সমস্ত রাসায়নিক মৌলগুলির উপর একে একে নিউট্রন 

ক্ষেপণ করে তার ফলাফল পরীক্ষ। করতে প্রবৃত্ত হলেন । 

পর্ধার সারণীর প্রথম আটটি মৌলের উপর নিউট্রন বর্ষণের কোনও ফল হল 
না। নবম মৌল ফ্লুরিনের ক্ষেত্রে সামান্য একটু আশার আলোক দেখা গেল। 

ফাকি তার পাচজন তরুণ সহকর্মীকে ডেকে তার সঙ্গে এ বিষয়ে আরও গভীর 

ও দীর্ঘকালীন পরীক্ষা চালাতে অনুরোধ করলেন । পরীক্ষা চলতে লাগল । 

একটির পর একটি ধাতুর উপর নিউট্রন বর্ষণ করে চললেন তারা প্মসীম ধৈর্যে। 

শেষে এল ইউরেনিয়ামের পালা । ফাখি আশা করেছিলেন নিউট্রন ইউরে- 

নিয়ামের (৯২ সংখ্যক মৌল) কেন্দ্রক ভেদ করে একটি প্রোটন ইউরেনিয়ামের 
কেন্দ্রকে রেখে যাবে । এই প্রোটন কণিকাটি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রকের ৯২টি 

প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিরানব্বইটি প্রোটন যুক্ত একটি নতুন পরমাণু স্থ্ট 

করবে। অন্যভাবে বলা চলে, এমনি ভাবে একটি নতুন মৌল ( পর্যায় 
সারণীর ৯৩ সংখ্যক মৌল ) সৃষ্টি হবে। 

ফান্সির এই পরীক্ষা সফল হল। ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন বর্ষণের ফলে 

ষ্যাঙ্গানিজের অনুরূপ একটি নতুন মৌল সৃষ্টি হল। তদুপরি, এই নতুন পদার্থটির 
গুণাগুণ ও প্ররুতি পর্ধায়-সারণীতে ইউরেনিয়াম পরবর্তী সম্ভাব্য অজ্ঞাত 



৪০৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

অন্ত ধাতুর কেন্দ্রকে এমনি পিউট্টন ক্ষেপণের ফলাফল থেকে পৃথক হুবে। 
ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রকে সামান্য একটু অদ্দল-বদলের পরিবর্তে এতে কেন্ত্রকটিই 
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! হয়ে যাবে। তা ছাড়া ইউরেনিয়াম পরমাণু 
বিক্রিয়াজাত মৌল সমূহ পৃথক করবার উপষোগী যথোচিত পরিমাণে রসায়ন 
বিজ্ঞানের জ্ঞানও আমাদের তখন ছিল না । আমাদের তখন ধারণ ছিল ষে 

প্রায় চার ধরনের মৌল তৈরী হয়েছে, বস্ততঃ পক্ষে এদের সংখ্যা! প্রায় পঞ্চাশের 
কাছাকাছি ।” 

পরবর্তী ইতিহাস আলোচন1 করলে মনে হয় ফামির অসাফলোর ফল শুভই 

হয়েছে। কারণ ১৯৩৮ সালে বালিন-ডাহলেমে পারমাণবিক রসায়ন বিজ্ঞানে 
কতকগুলি পরীক্ষা সার! বিশ্বে গ্রবল চাঞ্চল্য স্থষ্টি করেছিল। গোড়] বক্ষণশীল 
সংবাদপত্রগুলিও অচিরে এই সব পরীক্ষার খবর তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় না ছেপে 

পারল না। খবরটা হল এই; হিটলারের চ্যান্সেলারী থেকে কয়েক মাইল 

দুরে কাইজার উইলহেলম্ ইনস্টিটিউট ফর কেমিস্বীতে, তিনজন জার্মান 

গবেষক ১৯৩৪ সালে রোমে অনুষ্ঠিত ফাস্সির পরীক্ষা (নিউট্রন ক্ষেপণের দ্বার! 

ইউবেনিয়ম বিদারণ ) পুনরায় অন্ুষ্টানের আয়োজন করতে লেগেছেন। 

এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সুত্রপাত হয় এই ভাবে । জনৈক বিজ্ঞানী এই 

ইঙ্গিত করেছিলেন যে ইউরেনিয়ম ক্ষেপণের ফলে তেরে মিনিট অধযু-সম্পন্ন 

যে মৌলটি ফাত্রির হস্তগত হয়েছিল, তাঁ তার অনুমিত কোনও ইউরেনিয়ম 

পারের ধাতু নয়, সম্ভবত প্রোট্যার্কিনিয়ম মৌলের কোনও আইসোটোপ। এই 
মন্তব্যটি কাইজার উইলহেলম্ ইনস্টিটিউটের অটো! হান ও লিসি মাইটনার 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ তারা ১৯১৭ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধ যখন 

চলছে, তখনই এই প্রো্যার্ক্িনিয়ম মৌলটি আবিষ্কার করেছিলেন। এখন 

তার স্থির করলেন, ফার্সি সত্যই প্রোট্যার্ট্রিনিয়ম মৌলটি সৃষ্টি করে 
বসেছিলেন কি না তা দেখবার জন্য তার! পুনরায় ফাঠ্সির পরীক্ষাটি নিজের! 
করে দেখবেন। 

পরীক্ষাকালে ফ্রিৎস খ্রসম্যান পরে হ্যানের সঙ্গে ষোগ দিলেন। এবং 

তিনজনে একত্র পরীক্ষাকার্ধ চালাতে লাগলেন । ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন 

বর্ষণ করে বর্ষণ-জাত পদার্থ তারা সধত্বে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে লাগলেন । 
তাদের সন্দেহ হয়েছিল বর্ষণজাত বস্তসমূহে ইউরেনিয়ম পারের ধাতু ব্যতীত 
রেডিয়মও থাকতে পারে। ওরা রেডিয়মের সন্ধান করতে লাগলেন: । 



এনরিকো। ফামি ৪০৫ 

রেডিয়ম পাওয়া গেল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার বদলে পাওয়া গেল 

বেরিয়ম-পর্যায় সারণীর ৫৬ সংখ্যক মৌল। ওর ভাবলেন, এ অসস্তব। এর 
আগে, লরেন্স ও তার সহকর্মীর! পরমাণুর রূপাস্তর সাধনের পরীক্ষাকালে ভারি 
পরমাণুর সামান্য একটু অংশ মাত্র ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছিলেন, বা পরমাণু কেন্দ্রে 

ক্ষুদ্র কণিকা অন্ুপ্রবিষ্ট করতে পেরেছিলেন মাত্র । কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল 

যেন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে । সর্বাপেক্ষা ভারি বলে পরিচিত এই ইউরে- 

নিয়ম ধাতুটির কেন্দ্র একেবারে ভেঙ্গে টুকরো! টুকরো হয়ে গেছে । আর এই 
টুকরোগুলি বেশ বৃহদাকার। ওর] জানলেন, “এ ব্যাপার নিউক্লিয় পদার্থ 

বিজ্ঞানের সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী ।, 

হান ও ই্রসম্যান ১৯৩৯ সালের ৬ই জানুয়ারী ইউরেনিয়ম পরমাণুর উপর 

নিউট্রন ক্ষেপণ করে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক বিদ্বারণের ফলাফল স্বরূপ বেরিয়াম 

বৃষ্টির কথা জানালেন। নিউট্রন বর্ষণের এই দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়ার কথা ছুই 

মাস পর জার্মানীর ভাই নাটুরুডিসেন্্তাফ টেন (0915 বি ট০জয155210501395- 

€20) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হ্যান এই পবীক্ষাকালে শুধু 
রাসায়নিক পরিবতন সম্বদ্ধেই শুধু আগ্রহশীল ছিলেন। পরমাণুর রূপাস্তর 

কালে যে আর একট] অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটে, ভর শক্তিতে রূপান্তরিত 

হয়, এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারটি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। 
কিন্তু গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার শীদ্রই অনুধাবন করতে 

পারলেন যে এই নিউন্রন ক্ষেপণের ফলে ইউরেনিয়মের কেন্দ্রকের কণিকা 

জগতে অতি অভিনব ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটা কোনও ব্যাপার ঘটেছে। 

লিজে মাইটনার ছিলেন ইহুদী । সারা জীবন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রূপে তিনি 

জার্মানীতে বিজ্ঞানের সেবা করেছেন। তা সত্বেও জার্মান বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি 

থেকে অনার্য ও অন্যান্ট বুদ্ধিজীবিদের বিতাড়ন ও তাদের বিরুদ্ধে পীড়নমূলক 

ব্যবস্থা ষখন একেবার তীব্রতর হয়ে উঠল, তখন নাৎসী দল তাকে গ্রেপ্তার 

করে বন্দী শিবিরে পাঠান স্থির করল। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ষাট বৎসর 

বয়স্কা এই মহিল! বিজ্ঞানী সঙ্কল্প করলেন যে, এবার আমার গোপন তথ্য নিয়ে 

এ দেশ ছাড়বার সময় হয়েছে । এক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে হল্যাণ্ডে যাচ্ছি 

বলে হল্যাণ্ডের ট্রেন ধরলাম । আমার অস্্রিয়ান পাসপোর্টের সাহায্যে আমি 

হুল্যাণ্ডের সীমাস্ত অতিক্রম করলাম । সেখানে স্থুইডিম ভিসা সংগ্রহ করলাম ।, 
য়াইটনার অবশ্ বন্দী শিবিরে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়েই প্রধানতঃ জার্মানী ছেড়ে 
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পালিয়ে এসেছিলেন । কিস্তি তার এই পালিয়ে আসার আরও একট] উল্লেখ. 

যোগ্য কারণ ছিল। তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ ইউবেনিয়মের উপর নিউট্রন 
বর্ণ করে থে অভিনব ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন, তার একটা সঙ্গত ব্যাখ্য। 

তার মনে উদয় হয়েছিল। এই ব্যাখ্য। ষদ্দি আরও পরীক্ষা অনুসন্ধানে যথার্থ 
প্রমাণিত হয় তা হলে ষে এতে সমগ্র পৃথিবীর ইত্তহাসই বদলে ষাবে ত! তিনি 

বুঝতে পেয়েছিলেন। বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ হয়ে তার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণীক্ষা 
অনুসন্ধানের পথ চিরতবে কদ্ধ হয়ে যাক---তা তিনি চাননি। 

স্টকহুলম থেকে লিমে মাইটুনার কোপেনছেগেনে গেলেন । এখানে 
তার ভাগ্নে অটো ফ্রীশ নীলস্ বোরের গবেষণাগারে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। 

ফ্রীশও জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। দুজনে মিলে তীর] পুনরায় 
হানস্ ও স্রসম্যানের পরীক্ষা অনুষ্টান করে দেখলেন। সেই প্রথম তার! 

ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন বর্ষণের ফলে বেরিয়াম হট্টির ব্যাপারটাকে 

ইউরেনিয়ামের বিদারণের ফলাফল বলে ব্যাখ্যা করলেন । নিউট্টনের আঘাতে 

ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস ) চূর্ণ হয়ে সমান আকারের ছুটি কেন্দ্রক, 

বেরিয়াম ও ক্রিপটন পরমাণু কেন্দ্রক এবং শুবল্প পরিমাণে বর্ষণজাত অন্যান্য 

পদার্থ সৃষ্টি করেছে বলে তারা জানালেন । এই ব্যাখা নিতৃল হয়েছিল 

তা বলাই বাহুলা। এই ব্যাখ্যা সহ তারা ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী 

ব্রিটেনের বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচারে” একখানি পত্র পাঠালেন। এই পৰ্রটি 

কয়েক সপ্তাহ পর এ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। মাইটুনার ও ফ্রীশ 

ইউরেনিয়ামের এই বেরিয়াম ও ক্রিপটনে বিভক্ত হওয়ার বিস্ময়কর 

ব্যাপারটাকে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন বলে (£155100) বলে আখ্যা 

দিয়েছিলেন । 

তারা আরও বলেছিলেন, এই পরমাণু কেন্দ্র বিভাজনের সময় প্রচণ্ড 

কেন্দ্রীন শক্তি নির্গত হয়। পরিমাণ প্রায় ২০০,*০*১০০০ ইলেকট্রন ভোন্ট। 

এই আকম্মিক শক্তি নির্গত হচ্ছে আইনস্টাইনের ভর-শক্তি স্তর অনুযায়ী 

ইউরেনিয়মের ভরের খানিকট1 অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হবার জন্যই--- 

পরমাণু কেন্দ্রিক শক্তি নির্গমনের এই ব্যাখ্যা মাইটনার নিভূলিভাবেই করতে 

পেরেছিলেন । 

১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকবাদ প্রণয়ন কালে 

ঘোষণা করেছিলেন, ভর ও শক্তির মধ্যে কোনও মূলগত প্রভেদ নেই। 
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তীর এই অভিনব মতবাদ অনুযায়ী শক্তির মাঝে কার্যত বিধৃত রয়েছে 

ভর, আর ভর শক্তিরই বূপাস্তর। কারণ গতিশীল বস্তর ভর তার স্থান্থ অবস্থায় 

ভরের চেয়ে বেশী; ভরের নিত্যতা ও শক্তির নিত্যতা--পৃথক ভাবে 

এই দুইটি সুত্র কাজ করছে না। প্রকৃত পক্ষে রয়েছে একটিই সুত্র 
ভরশক্তির তুল্যতা ও নিত্যতা স্থত্র। আইনস্টাইন বললেন, যুগ যুগাস্তর 

ধরে এই ধারণা চলে আসছে ষে, শক্তির কোনও ওজন নেই । কারণ এর 

ভর এতই ক্ষুন্রাতিক্ষুদ্র যে তা ধরা পড়ে না, কাজে কাজেই শক্তির ওজন 

চিরকাল উপেক্ষা করে আসা হয়েছে । যেমন, আমর] জানি ৩০০,০০০ টন 

জল ফোটাতে যে পরিমাণ তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তার ভর সমমূল্য, 

মাত্র এক আউন্সের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কাজেই এক কোয়ার্ট (প্রায় 

১০ ছটাক) জল ফোটাতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হবে তার ওজন হবে 

যৎসামাহ্য, এবং উপেক্ষণীয়। 

ভর ও শক্তির তুল্যতা প্রকাশ করতে আইনস্টাইন একটি সমীকরণ বচন! 

করেছিলেন। সমীকরণটি হল 
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এখানে চু, দ্বারা বোঝাচ্ছে আগের হিসাবে প্রকাশিত শক্তি, টা এর 

বারা বোঝাচ্ছে, গ্রামের হিসাবে প্রকাশিত ভর, এর 0-র দ্বারা বোঝাচ্ছে 

সেন্টিমিটারের হিসাবে প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি। শেষোক্ত এককটির 

পরিমাণ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। স্থুত্র অনুযায়ী এই সংখ্যা গুণিতে 

হলে অতি বিরাট আকার ধারণ করবে, চ'-র (শক্তির) পরিমাণ দাড়াবে 

অচিন্তম্পীয়, স্থবিপুল। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, এক পাউগু বস্ত ( কয়ল। 

বা ইউরেনিয়াম ) যদ্দি সম্পূর্ণভাবে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তা 

হলে তা থেকে ১১ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমাণ তাপ পাওয়। 

যাবে। এই শক্তি এক মাসের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনকারী শিল্পগুলি ষে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তার 

সমান। সেই তুলনায় এ এক পাউণ্ড কয়ল! পুড়িয়ে (এ ক্ষেত্রে 

রাসায়নিক রূপান্তর, নিউরীয় রূপান্তর নয়) পাওয়া যায় মাত্র আট 

কিলোওয়াট ঘণ্টা তাপ শক্তি মাত্র। পৃথিবীর সঞ্চিত কয়ল৷ থেকে প্রার্ব্য 
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নিউরীয় শক্তির পরিমাণ সমপরিমাণ কয়ল। থেকে প্রাপ্তব্য রাসায়নিক শক্তির 

ছুই বিলিয়ন গুণ বেশী । 

মে সময় আইনস্টাইনের এই তত্ব ছিল নিতান্তই পুঁথিগত। নিজের স্ুত্রের 

কোনও পরীক্ষালন্ধ প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নি। তবে একথা বলেছিলেন 

যে তেজস্তিয়তা সম্বন্ধে গবেষণ1 করলে বা পরমাণু বিদীর্ণ করলে হয়ত তাঁর এই 
স্ত্রের সপক্ষে প্রমাণ মিলবে । 

হান মাইট্নার স্্রসম্যান ফ্রীশের নিউট্রন বর্ষণ পরীক্ষায় পরমীণু কেন্দ্র থেকে 

শক্তি নির্গত হয়েছে । এ খবর প্রচারিত হবার পর আইনস্টাইনের ভর শক্তি 

স্ত্রান্থুষায়ী ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার পুরানো পরীক্ষায় বিজ্ঞানী 

মহলে নতুন করে শুধু উৎসাহ দেখা দিল না, এবার সে উৎসাহ অতিশয় 

প্রবল আকার ধারণ করল। পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশের পূর্বেই মাইট্নার 

ও ফ্রীশ এ বিষয় নিয়ে বোরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সুইডেন 

থেকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করে আমেরিকায় রওনা হবার আগে ফার্সির 

সঙ্গে বোরের জেটিতে দেখা হয়েছিল। বোর সেই সময় ফামিকে 

জানিয়েছিলেন, আইনস্টাইনের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ব নিয়ে আলোচনা 

করবার জন্য তিনি আমেরিকায় কয়েকমাস কাটানো স্থির করেছেন। 

আইনস্টাইন তখন নিউ জামির প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব আ্যাডভান্স 

স্টাডিতে কর্মরত। 

পরমাণু কেন্দ্র বিদারণের যে কাহিনী বোর মাইটনার ও ফ্রীশের মুখে 

শুনেছিলেন তাতে তিনি আনন্দে, উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। খবরটা 

বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক ভাবে প্রচার করলেন। অটো হান ইউরেনিয়ম 

বিভাজন ও তার পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ক্ষিপ্র- 

গতিতে তার গ্যালি শ্রফ পাঠালেন বোরের কাছে । কয়েক দিনের মধ্যেই 
আমেরিকার তিনটি গবেষক দল মাইটনার ফ্রীশের আবিষ্কৃত তথ্য গবেষণী- 

গারের পরীক্ষায় সমর্থন করলেন । 

সেই বছরই ২৬শে জানুয়ারী বোর ওয়াশিংটন ডি. সি. তে জর্জ ওয়াশিংটন 

বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে যোগ দেন। বোরের 
মুখ থেকে পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজনের কাহিনী সকলের মুখে মুখে 

ফিরতে লাগল। এই নতুন ব্যাপার সম্বন্ধে বু আলোচনা ও জল্পনাকল্পনা 
চলল। উৎসাহ উদ্দীপনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন সবাই। পরমাণু 
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সংক্রান্ত গবেষণার সের বিজ্ঞানী এনরিকো। ফার্মিও এই সম্মেলনে উপস্থিত 

ছিলেন। 

ফায়ি বোরের সঙ্গে আলোচনা কালে বললেন নিউক্লীয় বিভাজনই 

পরমাণু কেন্দ্র থেকে পারম্পরিক প্রক্রিয়ার (00091 2.58০0102) সাহায্যে 

বিপুল শক্তি সংগ্রহের সহায়ক হতে পারে। তিনি অনুমান করেছিলেন, 

একটি ইউরেনিয়ম পরমাণুর বিভাজন থেকে আরও কয়েকটি নিউট্রন 

বেরিয়ে তা আবার অন্য ইউরেনিয়ম পরমাণুর বিভাজন ঘটাতে পারে। 
এই ভাবে একটি স্বয়ং-চালিত প্রতিক্রিয়া শৃঙ্খল ত্যট্টি করা যাবে, যাতে 

কেন্দ্রক বিমুক্ত প্রতিটি নিউট্রন পালাক্রমে অন্ত আর একটি ইউরেনিয়ম 

বিভাজন ঘটাতে পারে । ঠিক এই ভাবে স্তোর বাধ! কালি পটকার মালার 
একটিতে অগ্নিসংযোগ করে বিস্ফোরণ ঘটালে সঙ্ষে সঙ্ষে আর একটিতে 

বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র পটকার মাঁলাটাই জ্বলে উঠে 

টর্পেডোর আঘাতপ্রাপ্ত গোলাবারদের জাহাজের মত বিকট এক 

নারকীয় শব্দ তুলে বিস্ফোরিত হয়। পরমাণু কেন্দ্রের শক্তিও এই ভাবে 

বিমুক্ত করে মানুষের কাজে লাগান যেতে পারে। এই ভাবে এক 

পাউণ্ড ইউরেনিয়মের হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে যে বিস্ফোরণ 

শক্তি উত্পাদন করা যাবে, তা হবে কয়েক মিলিয়ন পাউও্ড অতি 

বিস্ফোরক টি. এন, টির সমান । 

পরীক্ষা কালে এ পর্যন্ত যত পরমাণু বিদারণ করা হয়েছে তখন কেন এই 

পারম্পরিক বা শৃঙ্খল প্রক্রিয়া ঘটেনি? নীল বোর ও তার একজন ভূতপূর্ব 
ছাত্র, প্রিন্সটন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের জন এ. হুইলারের নিকট এ প্রশ্নটা] ধাধার মত 

ঠেকতে লাগল। তারা এর রহন্ত সমাধানে উদ্যোগী হলেন। তিন সপ্যাহ 

পরে আমেরিকান ফিজিক্যাল মোসায়িটির এক সভায় তার] ইউরেনিয়ম 

বিভাজনের সম্বন্ধে এক নতুন মতবাদ উপস্থিত করলেন। তাদের মতে 

বিভাজনের কাজে ব্যবহৃত সব ইউরেনিয়মই বস্তত বিভাজিত হয় না। 

তাদেপ বিশ্বাস, নিউট্রন বর্ষণে, ইউরেনিয়মের শতকর] এক ভাগেরও কম 

অংশ বিভাজিত হয়েছিল, কারণ ইউরেনিয়ম আইগোটোপের প্রতি তিগটির 

মধ্যে একটি বিভাজনক্ষম | প্ররুতিজ ইউরেনিয়মের শতকরা ৯৯'৩ ভাগের 

পারমাণবিক ভার হুল হুল ২৩৮। কিন্তু যে ইউরেনিয়ম আইসোটোপটি 

বিভাজন সাধ্য তার পারমাণবিক ভার ২৩৮ নয় ২৩৫। ইউ-২৩৮ অত্যন্ত 



৪১৩ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

স্স্থিত ১ এর অধযু চার বিলিয়ন ব্য বলে অনুমান করা হয়। আমরা 

আগেই জানি, আইসোটোপগুলি হল একই মৌলের পরমাণু, এদের 
পারমাণবিক সংখ্য। ও গুণাগুণ একই প্রকারের কিন্তু পারমাণবিক ভার পৃথক। 

বোর ও হুইলার এই যুক্তির অবতারণা করলেন যে শুধু মাত্র বিশুদ্ধ 
ইউ-২৩৫ থেকেই শৃঙ্খল প্রক্রিয়া! ঘটান সম্ভব। তাঁরা আরও বললেন ষে 

মন্দগামী নিউট্রন ক্ষেপণ করেই শুধু এই শৃঙ্খল প্রক্রিয়া! সংঘটন চলে। 
এই মন্দগতি নিউট্রন ১৯৩৪ সালে ফাম্ি উতৎ্পার্দন করেছিলেন। 

বেরিলিয়ম থেকে সাধারণতঃ যে নিউট্রন নির্গত হয় ত। অত্যন্ত দ্রুতগতি- 

সম্পন্ন । সেকেণ্ডে প্রীয় ১০,০০০ মাইল এদের ভ্রতি। এই ভ্রুতগতি সম্পন্ন 

নিউট্রনগুলিকে ইউ-২৩৮ সহজেই আকর্ষণ করে নেয়। কিন্তু এর ফলে বিভাজন 

ঘটে না। ফামি বললেন, নিউট্টনের গতি মন্দীভূতকারী বা প্রশমকরূপে 

গ্রাফাহট ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রাফাইট বা কৃষ্ণসীসের (বা ভারি 

জলের ) মত গতি মন্দনকারী কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হলে ভ্রতগতিসম্পন্ন 

নিউট্রনগুলি সেই বাধাদ্রানকারী বস্তর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কিছুট' 

শক্তি হারিয়ে ফেলে। এতে তাদের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে 

সেকেণ্ডে এক মাইলের কমে এসে দাড়াতে পারে। এই মন্দগতি নিউট্রন 

ইউ-২৩৮এর উপর গিয়ে পড়লে, শোষিত হবে না। ত্রিং করে লাফিয়ে লাফিয়ে 

চলতে থাকবে, ইউ-২৩৮এর উপর দিয়ে, ষতক্ষণ না গিয়ে পড়ছে কোনও 

ইউ-২৩৫এরু কেন্দ্রকের উপর । নিউট্রনটি ইউ-২৩৫এর কেন্দ্রকের উপর 

পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিদীর্ণ হবে। 

বোর-হুইলারের ন্বীকার্ধ অনুযায়ী পরীক্ষা কার্ধ চালানোর জন্য কিছু 

পরিমাণ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়মের প্রয়োজন হল। প্ররকৃতিজ ইউরেনিয়মে বিভিন্ন 

আইসোটোপ একত্র মিশ্রিত থাকে । মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাবেষক 

বিজ্ঞানী আলফ্রেড ও. নায়ারই প্রথম প্রাকৃতিক ইউবেনিয়ম থেকে অতি সামান্ত 

পরিমাণে ইউ-২৩৫ বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অণুবীক্ষণিক 
পরিমাণ ইউ-২৩৫ তিনি কলাদ্ধিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে ফামির নিকট পাঠালেন । 

কণা পরিমাণে আরও কিছু ইউ-২৩৫ পাঠিয়েছিলেন জেনারেল ইলেকট্রিক 

লেবরেটবী। এগুলি একত্র করে কলম্ছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোন যঙ্ের 

সাহায্যে তার উপর মন্দগামী নিউট্রন বর্ষণ করা হল। ১৯৪* সালের মার্চ 
মাসে পরীক্ষান্তে বোর ও হুইলারের ধারণ। সত্য বলে প্রমাণিত হল। 



এনরিকো। ফা ৪১১ 

নায়ার বহু পরিশ্রম করে দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় ভর বর্ণালি মাপক যন্ত্রের 

সাহাযো ক্ষুদ্র এক কণা মাত্র ইউ-২৩৫ প্রারুতিক ইউরেনিয়াম থেকে বিচ্ছিন্ন 

করতে পেরেছিলেন । যেহারে তিনি এই ইউ-২৩৫ পৃথক করছিলেন, তাতে 

এই অতি গয়োজনীয় আইসোটোপটির এক পাউগু নিষ্কাশন করতে লাগত 
প্রায় ৭৫ হাজার বছর। কাজেই বিপুল পরিমাণ পরমাণু শক্তি সংগ্রহের কথা 

তথন স্বপ্ন বলেই মনে হত। 

যা হোক এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৩৯ সালে 

পরমাণু সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পকিত শতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়ে- 
ছিল। বেশীর ভাগ গবেষকই এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে ইউ-২৩৫ 

আইসোটোপ পৃথক করার অমস্যার আশু সমাধানের কোনও সম্ভাবনা নেই। 

ইলেকট্রনিকস” পাত্রকা সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত পরমাণু গবেষণার ফলাফল 

মোটামুটি বর্ণনা করে লিখেছিল, “এ পর্ষস্ত ব্যাপার যেখানে এসে দ্াড়িয়েছ 

তাতে ইউ-২৩৫এর শৃঙ্খল প্রক্রিয়া! ষে সত্যই বাস্তবে ঘটে থাকে তার নিঃসন্দিগ্ধ 

প্রমাণের জন্য এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে ইউ-২৩৫ 

আটসোটোপটির উপর নজর রাখ! যাক। হয়ত এর হার! সাফল্য অজিত 

হতে পারে।; 

জনসাধারণের পক্ষে অবশ্য লক্ষ্য করবার কিছু ছিল না। ১৯৩৯ সালের 

মার্চ মাসে বোর ডেনমার্কে ফিরে গেলেন । 

এক বছর পর বোর ও আমাদের পরমাণুবিজ্ঞানীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের 

মধ্যে স্থির করলেন ষে এই মারাত্মক সম্ভাবনাপূর্ণ পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে 

অতঃপর তার1 তাদের গবেষণার ফলাফল আর সাধারণ্যে প্রকাশ করবেন না । 

রাষ্িক নিরাপত্তার খাতিরেই পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ 

বন্ধ হয়েছিল। এই শক্তি সত্যিই কোনদিন মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে 

লাগান সম্ভব হবে কিনা, এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাবার আর কোনও পথ রইল 

না। বিশ্ববাসীকে শুধু অলস জল্পন1 কল্পন। করেই সন্তষ্ট থাকতে হল। ১৯৪৫ 
সালের ৬ই আগস্ট হিরোসিমায় পারমাণবিক বোম! বর্ষণের পর পরমাণু 

শক্তির এই বাস্তব প্রয়োগ দেখে চরম আশাবাদী বিজ্ঞানীরাও স্তম্ভিত হয়ে 

গিয়েছিলেন। 
স্ুনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শক্তির এই প্রয়োগ শুধু বিন্ময়কর নয়, সমগ্র 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক কীতি। মাত্র পাচ বছরের মধ্যেই মুষ্টিমেয় 
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বিজ্ঞানী, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সহম্র সহম্্র গবেষক পরমাণু সম্বদ্ধে গবেষণা? 
করেষে তত্ব আহরণ করেছিলেন, তা কাজে লাগিয়ে এক দানবিক শক্তির 
উৎমমুখ খুলে দিয়েছিলেন। এই '্মমিত শক্তি বিশ্বের অসীম উন্নতি সাধন 

করতে পারে, কিংবা এই পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ধবংস করে ফেলতেও পারে । 

তত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান ষে এক ও অভিন্ন, পারমাণবিক বোম! তার 
আর একটি নিদর্শন। ন্থর্ধের তাপ, বিকিরণের প্রকৃতি, পরমাণুর গঠন 

ংক্রাণ্ত বিশুদ্ধ তত্বীয় গবেষণ। থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে আলোক তড়িৎ কোষ 

বা ম্যাজিক আই, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, রেডার ও টেলিভিশন প্রভৃতি । 

পরমাণু বোমা আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও এমনি ঘটনা ঘটেছিল । সে সব তত্বীয় 

বিজ্ঞানীরা কোনও কালে কোনও কাজের যন্থপাতি নির্মাণের কথা স্বপ্নেও 

ভাবতে পারেননি, তারা এমন সব পরিকল্পনা ও গাণিতিক সমীকরণ সরবরাহ 

করলেন, ষার দ্বারা এক অতি মারাত্মক সমরাস্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব হল। 

এমনি প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসশক্তি-সম্পন্ন শয়তানী মারণাস্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর 

কখনও নিশি হয়নি । 
পৃথিবীর প্রতি দেশের প্রতি জাতি, ধর্ম ও আদর্শাবলম্বী হাজার হাজার 

বিজ্ঞানী পরমাণুর রহস্য উদ্ঘাটনে সাহাযা করে গেছেন। কিন্তু শেষ পায়ে 

পরমাণুশক্তি মারাত্মক পারমাণবিক বোম! নির্মাণের কাজে ব্যবহারের জন্য 

মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিজ্ঞানী নিযুক্ত হয়েছিলেন তার] ছাড়া আর কেউই বুঝতে 

পারেননি ষে কি এক মহাদানব তীর স্ষ্টি করতে চলেছেন । তারা তথন 

শুধু এইটুকু জানতেন ষে মান্ুষের জ্ঞান ভাণ্ডার তারা শুধু আর একটু বুদ্ধি করে 

দিষে যাচ্ছেন মাত্র। পারমাণবিক শক্তি আহরণের মহানাটো শুধু মাকিন 

বিজ্ঞানীরাই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরাই অংশ গ্রহণ করেছেন। 

আমেরিকার বিজ্ঞানীর] ছাড়া পরমাণু বিজ্ঞানে অন্যান্য যে সব বিজ্ঞানীর! 
উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন ত্ৰারদের মধ্যে আছেন, দ্িনেমার 

নীলস্ বোর; ইতালীর এনরিকে ফামি, এমিলিও সেগ্রে, ক্রনো পনটিকোরভো।, 

অদ্্রিয়ার উলফগনগ পাউলি ও ভিক্টুর ভাইস্কফ.; হাঙ্গেরীর লিও জিলার্ড, 

এডওয়ার্ড টেলার ও জর্জ ফন হেভেসি; সোবিয়েত ইউনিয়নের পীটার 

কাপিটুজা ও ডিমিট্রি ক্কোবেলজিন ; ফ্রান্সের আইরিন ও ফ্রেডিক জোলিও 

কুরি এবং হানস্ বেখে) ভারতের চন্্রশেখর রমন এবং জাপানের হিদেকি 

ইউ-কাওয়া। 
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হিরোসিমায় পারমাণবিক বোম] বর্ষণের পর যুদ্ধকালীন পরমাণু বিভাজন 

সংক্রান্ত গবেষণা! ও পরীক্ষার কাহিনীর উপর থেকে আংশিকভাবে যবনিক! 
উত্তোলিত হল। তখন বিশ্মিত বিশ্বের সামনে পরমাণুশক্তি জয়ের এক 
রোমাঞ্চকর কাহিনী উদ্ঘাটিত হল। পরমাণু বিভাজন যে বাস্তবে সম্ভব তা 
পরীক্ষান্তে প্রদ্িত হবার পর এবং শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা আংশিকভাবে 
সফল হবার পরই, হিরোসিমায় পরমাণু শক্তির আকম্মিক ভয়াল প্রকাশে 
বিশ্ববাপী তখন স্তস্থিত হয়ে গিয়েছিল। পরমাণু সংক্রান্ত এই গবেষণায় 

তখন কয়েকজন জার্মান নিউক্রিয় বিজ্ঞানীও নিযুক্ত ছিলেন। তীর] বুঝে- 

ছিলেন, পরমাণু শক্তি কাঁজে লাগিয়ে 'প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস শক্তি-সম্পন্ন দানবিক 
বোম! নির্মাণের সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে রণদামামা বেজে উঠল। সারা 

ইউরোপ জুড়ে চলল হিটলারের অস্ত্রের ঝনৎকার। তীর বিজ্ঞানীরা পরমাণু 

শক্তি সংগ্রহের গবেষণ। চালাতে লাগলেন । 

যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানোয় সরকারী 

উদ্যম প্রথম দিকে তেমন ছিল না। এখানে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্ত 
দেখা যায়। হিরোসিমায় বোম! বর্ণের ছয়দিন পর পারমাণবিক বোম। সম্বন্ধে 

স্থলবাহিনীর তরফ থেকে যে সরকারী রিপোর্ট প্রচারিত হয় সেই রিপোর্টে 

হেনরি ডি. স্মিথ লিখেছিলেন, “আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী নিউক্রিয় 

পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তাদের এই বিশেষ বিছা সামরিক প্রয়োজনে প্রয়োগের 
কথা কোনও দিন চিন্তা করেননি । তাই তীর] বুঝে উঠতে পারেননি এ 

সম্বন্ধে কি করা প্রয়োজন। কাজেই প্রথম দিকে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার 

ফপাফল প্রকাশ বন্ধ করার এবং মারণাস্ত্র নিঞ্জাণে পারমাণবিক শক্তি 

ব্যবহারের কাজে সরকারী সমর্থন সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন 

বিদেশে জন্সগ্রহণকারী এদেশের ক্ষুত্র একদল বিজ্ঞানী । এর! ধর্মীয় ব' 
রাজনৈতিক শরণার্থী। ইউরোপ থেকে উৎপীড়ন নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে 

আমেরিকায় চলে আসেন ।, 

আরও একজন শরণার্থী বিজ্ঞানী এই সময় পারমাণবিক শক্তি নিয়ে 

গবেষণা করছিলেন। এর নাম লিওজিলার্ড, বয়স চল্লিশ। কাজ করতেন 
কলাখিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানীর । জিলার্ড ছিলেন 

একজন সক্রিয় নাৎসী-বিরোধী । হাঙ্গেরীতে থাকতে নিজের গবেষণ। চালানোর 

উদ্দেশে একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন জিলার্ড। আমেরিকায় আসবার সময় 
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এএটি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কলাম্বিয়া এসে গবেষণ] চালানোর জন্য । ১৯৩৯ 

সালের ৩র' মার্চ তিনি এবং ওয়াল্টার জিন নামে একজন তরুণ ক্যানাভিয়ান 

বিজ্ঞানী পারমাণবিক বিভাজন সত্যই ঘটে কি না তার প্রমাণ পাবার জন্য 

পরীক্ষা করছিলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজিয়ে সুইচ টিপে তারা৷ 

টেলিভিশন টিউবে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন পরীক্ষায় ফলাফল 

দেখবার জন্য। জিলার্ড পরে লিখেছিলেন, “সেই রাত্রে আমি বুঝেছিলাম, 

পৃথিবীর মহা ছুঃখের দিন ঘনিয়ে আসছে ।' 

পরমাণু বিভাজনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল কল্পনা করে জিলা” অতিশয় 

বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে জার্মান মিনিস্ত্রি অব মিউনিশনস্ 

€ সমরোপকরণ মন্ত্রণালয় ) পরমাণ, বিভাজনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখবার 

জন্য একটি গবেষক দল সংগঠন করেছিল । জিলার্ভড ভাবলেন, পরমাণু 

শক্তি কাজে লাগিয়ে বোমা তৈরি করতে হিটলারের বিজ্ঞানীরা ষদ্দি পৃর্ণোগ্চমে 

তৎপর হয়ে উঠতে থাকেন? সে চেষ্টা সফল হলে সমগ্র পৃথিবী নাৎসী 

দাসত্বের অধীন হবে! সেই বছর জুলাই মাসেই তিনি ছুটলেন প্রিন্সটনে, 

তার বন্ধু ইউজেন পি. ভিগেনারের সঙ্গে আলাপ করতে । ইনিও তীরই মত 

হাঙ্গেরী থেকে এদেশে এসেছিলেন । জিলা অতঃপর আইনস্টাইনের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করলেন। আইনস্টাইন তখন গিয়েছিলেন লং 

আইপ্যাণ্ডের পনটিক উপসাগরের নিকটবর্তী এক নির্জন সমুদ্রাবাসে বিশ্রাম 

ভোগ করতে । জিলার্ড এডওয়ার্ড টেলার নামে আর একজন হাঙ্গেরীয় 

শরণার্থী পদার্থ বিজ্ঞানীকে বললেন, মোটর চালিয়ে তাকে সেখানে নিয়ে 

যেতে। 

আরও একজন বিদেশে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান বিজ্ঞানী পরমাণু 

বোমার ভয়াল সম্ভাবনায় বিমূঢ় হয়ে উঠেছিলেন। এর নাম আলেকজাগ্ডার 

শাকস্। বালক বয়সে তিনি বাশিয়া থেকে এখানে আসেন। শিক্ষা লাভ 

করেন হার্ভার্ড ও কেছি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ে । পরে ইনি ফ্রাঙ্কলিন ভি. রুজভেপ্টের 

ঘরোয়। পরামশর্দাতা ও শ্রমশিল্প উপদেই্&ট| নিযুক্ত হয়েছিলেন। পারমাণবিক 

শক্তি মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অবিলম্বে যে একটা কিছু 

কর! দরকার শাকৃপ সে সম্বন্ধে জিলার্ডের সঙ্গে একমত হলেন। বিজ্ঞানী 

হিসাবে আইনস্টাইনের যে বিপুল মর্যাদা রয়েছে, তা তিনি জানতেন। জিলার্ড 

যখন প্রস্তাব করলেন যে শাক্স এই ব্যাপারে প্রেডিসেণ্টের সঙ্গে একবার 



এনরিকে ফা ৪১৫ 

সাক্ষাৎ করুন, তখন তিনি আর দেরী করলেন না। ১৯৩৯ সালের ১১ই 
অক্টোবর তিনি আইনস্টাইনের নিকট হতে একখানা পত্র নিয়ে হোয়াইট. 

হাউসে প্রেসিভেণ্ট রজভেল্টের হাতে দিলেন। 

রুজভেন্ট পরমাণু শক্তি থেকে বিশ্বের স্ুম্পষ্ট বিপদাশহ্বা উপলব্ধি 
করতে পারলেন। তার দূরদৃষ্টি ছিল, স্বল্প অনুযায়ী ক্ষিপ্র গতিতে কাজ 

করবার সংসাহস ছিল। ষে সব পরামর্শদাতা এ ব্যাপারে ইতঃস্তত 

করছিলেন বা পারমাণবিক বোমার বিপদ্দাশঙ্কায় তত গুরুত্ব দ্রিচ্ছিলেন না, 

তাদের পরামশ তিনি শুনলেন না । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর তখনও 

পাচ সপ্তাহ কাটেনি। প্রেসিডেপ্ট রুজতেন্ট ইউরেনিয়াম সম্বন্ধে একটি 

উপদেষ্টা কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে ছিলেন আলেকজাগ্ার শাকৃস,, 

এনরিকো। ফাষ্ি, লিও জিলার্ড, ই. পি. ভিগনার, এডওয়াড“টেলার এবং স্থল 

ও নৌবাহিনীর কয়েকজন প্রতিনিধি। এই সমিতির অধিবেশন বসল ১৯৩৯ 
সালের ২১শে অক্টোবর । কমিটির সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিগণ এই মত 

প্রকাশ করলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পারমাণবিক শক্তি সম্পকিত 

পরীক্ষার কাজ হাতে নেওয়া উচিত হবে না। এ কাজ বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির 

উপর ছেড়ে দেয়াই উচিত হবে। সমিতি প্রথম অর্থ মঞ্জুর করলেন ১৯৪০ 

সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী । মঞ্জুরিকত অর্থের পরিমাণ যৎসামান্ত । মাত্র 
৬০০০ ডলার | 

ইতিমধ্যে, ১৯৩২ সালে সাইক্রোট্রন যন্ত্র নির্মাণ করবার জন্য ১৯৩৯ সালের 
১০ই ডিসেম্বর, আনেস্ট ও লরেন্সকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল। এই সমস 

সহসা বোঝ গেল যে, অন্যান্য দ্বেশেরও এই সাইক্লোট্রন যন্ত্র রয়েছে এবং এর 

দ্বার] তীরাঁও বুহ্দাকারে পরমাণু বিভাজনের পরীক্ষ1 চালাতে পারে। ১৯৪০ 

সালের প্রথম দিকে, শাকস্ ও আইনস্টাইন ইউরেনিয়ম প্রকল্পের শম্বুক গতিতে 

বিরক্ত হয়ে উঠলেন। সেই বছরের এপ্রিল মাসে শাকৃস পুনরায় হোয়াইট 

হাউসে গিয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে, পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা 

আরও দ্রতগতি করবার জন্ত এবং এ কাজে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর 

করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। 

এই সময় ইংল্যা্ডও জান্নানীর পারমাণবিক বোমা নির্মাণের অস্তাবনায় 

শহ্িত হয়ে উঠেছিলেন। ইংরাজ বিজ্ঞানীর! রেডার সংক্রান্ত গবেষণাতেই বিশেষ 

মনোযোগ দিয়েছিলেন। তার? জানতে পেরেছিলেন, কাইজার উইলছেলম; 



-৪১৬ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

ইনহ্রিটিউটের একটা বিরাট অংশ পারমাণবিক বোম। সংক্রান্ত গবেষণার জন্য. 
পৃথক করে রাখ হয়েছে । ইংল্যাণ্ও পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল 

না। সে দেশের বিজ্ঞানীরাও এসঘ্বন্ধে কিছু কিছু কাজ করছিলেন। ইলেকট্রন 

আবিফারক জে. জে. টমসনের পুত্র নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী স্যার জি. 

পি. টমসনের নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। 
লিভারপুলে গবেষণার কাজ শুক করলেন অটে! আর ফ্রিশৎস ও জে, রোটব্র্যাট। 

পরে এন. ফেদার ও ই. ব্রেটসের অধীনে বিখ্যাত ক্যাভেনডিশ লেবরেটরীর 

পদার্থ বিজ্ঞানের শাখায়ও এই গবেষণার কাজ শুরু করা হল। জার্মানী প্রথমে 

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলে বিশ্বের যে সমূহ বিপদ দেখা 

দেবে সে সম্বন্ধে ফরাসী বিজ্ঞানীরাও অবহিত ছিলেন। ১৪৪০ সালের জুন 
মাসে হিটলারী বাহিনীর নিকট ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করলে ফ্রেড়িক জোলিও 

কুরি তার সহকারী এইচ. ফন হলবান ও এল, কোয়ারস্কিকে কেমব্রিজে পাঠান 
ইংরাজ পরমাণু বিজ্ঞানীদের কাজে সাহাষ্য করবার জন্য। 

ষে সময় ফরাসী বিজ্ঞানীর! ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেছেন সেই সময় 
১৯৪০ সালের জুন মাসে প্রেমিভেন্ট রুজভেন্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটি 

গঠন করলেন। পূর্বত্তন ইউরেনিয়ম উপদেষ্টা কমিটি এই কমিটির একটি সাব- 
কমিটি বলে গণ্য হল। বছর শেষ হবার আগেই শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণ। 

চালানোর জন্ত কলাদ্দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০১০০০ ভলার অর্থ সাহাষ্য দেওয়া 

হল। পরের বছর গ্রীষ্মকালে ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির (জাতীয় 

প্রতিরক্ষা গবেষণা কমিটি ) ডাইরেক্টর ভ্যান নেভার বুদ, পারমাণবিক শক্তি 
সন্ধে গবেষণার কাজ যতটা এগিয়েছে, প্রেমিডেণ্ট রুজভেপ্টের নিকট তার 

একট] সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করলেন। ইংল্যাণ্ডের টমসন কমিটির অধিবেশনে 

যোগ দিয়ে কে. টি, বেনব্রিজ ও সি. সি. লরিটসেন ষে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 

তাও তিনি জানালেন। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে ইংরাজ বিজ্ঞানীর] নিশ্চিত 

হতে পেরেছিলেন ষে পারমাণবিক বোম! তৈরি সম্ভব। তার] আকরিক 

ইউবেনিয়ম থেকে গ্যাপীয় পরিব্যাপন (2899093 01851015 ) পদ্ধতিতে 

ইউ-২৩৫ পৃথক করার স্থপারিশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট তখন 
ক্লেমেন্ট আটলির (তিনি তখন চার্চিল মন্ত্রিসভার সদ্য ) নিকট প্রস্তাব করেন 

যে পরমাণু বিভাজনের কাজে ইংরাজ বিজ্ঞানীরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে 
একযোগে কাজ করুক। উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত জ্ঞান ও কর্ম 



এনরিকো ফাখ্রি ৪১৭ 

সাধনায় চলুক এই পারমাণবিক শক্তিজয়বের প্রয়াস। চার্চিল সরকার সাগ্রহে 
এ প্রস্তাব মেনে নেন । 

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে হ্যারল্ড সি. উরে ও জর্জ বি পেগরামকে ইংলগ্ডে 

পাঠান হল ইংরাজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচন! করবার জন্য । এর ছুমাস 

আগে চাচিল কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজে উচ্চ 

অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে- 

ছিলেন, “ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্তমানে প্রচলিত বিক্ষোরকগুলিই যথেষ্ট 

শক্তিশালী বলে মনে করি । তা হলেও আমি মনে করি উন্নততর অস্ত্রের 
উদ্ভাবনে আমাদের বাধা দেওয়। উচিত নয়।” শ্যার জন আানডারসনের উপর 

ইংল্যাণ্ডের এই পারমাণবিক বোমা নির্মাণের প্রকল্প পরিচালনার ভার 

পড়েছিল। তিনি এই পরিকল্পনাধীনে ইংল্যাণ্ডের সের! পরমাণু বিজ্ঞানীদের 

জড়ো করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ডারউইনের প্রপৌন্র 
(চতুর্থ পুরুষ) স্টার চার্লস ডারউইন, ছুজন শরণার্থী বিজ্ঞানী রুডলফ. ই, 

পেইএরল্স, ও ফ্রানজ ই. সাইমন এবং নিউরন আবিষ্কারক ন্তার জেমস্ 
স্তাডউইক। 

যে সপ্তাহের রবিবারে জাপানীরা পার্ল হারবারে আক্রমণ চালায়, সেই 

সপ্তাহে উরে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন। পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজ 

আরও ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানালেন তিনি । এবার দ্রত গতিতে কাজ 

হতে লাগল। পাল”হারবার আক্রান্ত হবার ঠিক একদিন আগে পারমাণবিক 

বোমা নির্মাণের সাবিক প্রচেষ্টার সঙ্কল্প গৃহীত হল। এগারো দিন পরে স্তাশনাঁল 

ডিফেন্স কাউন্সিল সায়েন্টিফিক রিসার্চ আগ ডেভলাপমেণ্ট অফিসের অধীনে 

পুনর্গঠিত হল। বোমা নির্মাণের কাজে সাহাষ্য করতে পেইএরলস্, সাইমন ও 

হার্লবান সহ একদল ইংরাজ বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রে এলেন । অবশেষে সমর সচিব 
হেনরি এল. গ্রিমসনের আদেশে ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট “ম্যানহাটান 

এপ্রিনিয়ারিং ডিছ্রিকৃট” নামে পারমাণবিক বোম প্রকল্প গঠিত হল। 

পবের বছরের প্রথম দিকে ইংরাজ ও ক্যানাডিয়ান বিজ্ঞানীদের একট! 

যুক্তদল আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করার 
জন্য মন্টিয়েলে গেল। তারপর সেই বছরের শেষের দিকে, প্রথমে স্যার জন 

আযান্ডারসন ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের আলোচনার পরিশেষে রুজভেল্ট 

া্টিলের সঙ্গে আলোচনান্তে স্থির হয় যে সমগ্র ইংরাজ পরমাণু বিজ্ঞানী দল, 
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যুক্তরাষ্ট্রে এসে পারমাণবিক বোম! নির্াণের কাজে যোগ দেবেন? 

পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কাজ চলবে শুধু আটলান্টিকের পরপারে । 
এই সর্বশেষ ব্যবস্থা অবলগ্বনের পূর্বে, পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত কয়েকটি 

গুরুত্পূর্ণ সমস্ত। সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছিল কয়েকদল গবেষকের উপর। 

এই সমস্তাগডালর মধ্যে একটি ছিল নিয়ন্ত্রিত ও স্বয়ংপুষ্ট নিউক্লীয় শৃঙ্খল প্রক্রিয়া 

স্ট্টি। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসেই শিকাগো বিশ্ববিচ্ভালয়ে এহ কাজ 

সম্পাদন কর স্থির হয়েছিল। এখানে আর্থার এইচ. কম্পটন নিউট্রন সম্বন্ধে 

গবেষণা চালাচ্ছিলেন। এপ্রিল মাসে, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের কর্মরত 

বিজ্ঞানীরা শিকাগোতে এসে মিলিত হলেন । যে সংস্থার অধীনে তারা কাজ 

চালাতে লাগলেন, পরে মেটাল্যারজিকাাল লেববেটরী নামে ত! পরিচিত হয়। 

এনরিকো ফার্সিও এই বিজ্ঞানীদলের মধ্যে ছিলেন । 

পাব্রমাণবিক বোম! নির্মাণের সাফল্োর জন্য অত্যাবশ্যক ছিল প্রচুর বিশ্তুদ্ 

ইউরেনিয়ামের সরবরাহ । ১৯৪১ সালে মাত্র কয়েক পাউগ্ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম 

পাওয়া যেত। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে এমস্-এর আইওয়] স্টেট কলেজ 

প্রথম বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম সরবরাহ করল । এখানে ফ্রাঙ্ক এইচ. স্পেডিং এই 

ধাতুটি শোধনের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। ইতিমধ্যে ফার্সির উপর 

নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া স্থির যন্ত্র নির্মাণের ভার দেওয়া! হল। আইনের চোখে 

ফাসি কিন্ত তখনও শক্র দেশের নাগরিক। তিনি ও জিলার্ড প্রথমে ২৬ ফিট 

ব্যাসযুক্ত একটি গোলকাকৃতি যন্ত্র নির্নাণের কথা চিন্তা করেছিলেন । শেষ 
পর্বস্ত যন্ত্রটি যে আকারে নিমিত হয়েছিল তাতে সেটি দেখতে হল গোলকাকরুতি 

কিন্ত উপবের দিকে মৌচাকের আকৃতিতে অংশতঃ চ্যাপ্টা । এই যন্ত্রটর নাম 

দেওয়া হয়েছিল 'পাইল+। এই যন্ত্রটিকে ফামি শিকাগে! বিশ্ববিষ্ালয়ের স্ট্যাগ- 
ফিল্ডের পশ্চিম দ্বিককার মঞ্চের নিচে স্কোয়াস র্যাকেট কোর্টের উপর স্থাপন 

করেছিলেন। এই পাইলে (পারমাণবিক চুল্লী ) ছিল বিশেষ ভাবে পরিস্তুদ্ধ 

গ্রাফাইট নিশ্িত ১২৪০০ পাউও পরিমাণ ইষ্টক। চুজীর গাত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ 
অন্তর অন্তর ছিল গর্ত। এই গর্তগুলিতে ইউবেনিয়ম অক্মাইড ও বিশুদ্ধ 

ইউরেনিয়ম সীল করা আযালুমিনিয়মের আবরণে মুড়ে স্থাপন কর হয়েছিল। 

পারমাণবিক চূল্লী শীতল রাখবার জন্য পাম্প করে তার মধ্যে জল ঢালা হত। 

সে সময় ইউরেনিয়ম যাতে ক্ষয়িত হয়ে না যায় তার জন্য এইব্যবস্থা কর! 
হয়েছিল। গ্রাফাইটের ইটগুলি জ।ফরির আকারে সাজান হয়েছিল। দেখ 
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গিয়েছিল, নিউট্রনের গতি মন্থর করতে এপ বিন্তাসেই সর্বোত্তম ফল পাওয়। 

যায়। 

তাত্বিক কচকচি, আকজোথ, আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পন। পরিবর্তন, 

পরিবর্ধন হল বন্ু। গ্রাফাইট ইটের বিন্যাস বহুবার ঢেলে সাজ! হল। 

শেষে বিজ্ঞানীদের চেহারা হল কয়লা] খাদ থেকে বের হওয়া! খনি মজুরদের 

মত। এ থেকে পারমাণবিক চুলীর নাম হয়েছে 'পাইল+। চুল্লিটি শেষবারের 

মত পরীক্ষার সময় ফায্সি, কম্পটন ও জিন স্কোয়াস র্যাকেট কোর্টের মেঝের 

দশ ফিট উপরে অবস্থিত একটি বারান্দায় স্থাপিত কণ্ট্শেল প্যানেলের সাষনে 

এসে দাড়ালেন । এখানে হারবার্ট এল. আনডারমনও উপস্থিত ছিলেন। 

ইনি কলাশ্ষিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফামির কাছে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী গ্রহণ কালে 

তাকে ইংরাজী পড়িয়েছিলেন। 

জর্জ এল. ওয়েজের উপর ভার পড়েছিল, চুল্লীর সর্বশেষ স্তরের নিয়ন্ত্রণ 
দগুটি চালনা কপবার। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে নাঁ নেওয়া পর্যন্ত এই দণ্ডটি 
শৃঙ্খল প্রক্রিয়া রোধ করে রাখে । আর একটি নিরাপত্তা বিধায়ক দণ্ড চুজীর 
কেন্ত্রস্থানে স্থাপিত হয়েছিল। এটি ছিল স্বয়ংচালিত। আয়নিত করণকারী 

একটি কক্ষের ক্রিয়ায় চালিত ছুটি বৈছ্যাতিক মোটর 'এই চালনার কাজ করত। 
যখন অতি বিপজ্জনক সংখ্যায় নিউট্রন নির্গত হতে থাকবে, তখন আয়ন-কক্ষে 

গ্যাস অতি মাত্রায় বিদ্যুতায়িত হবে। তাতে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণ দণ্ড 

পরিচালনাকারী মোটর চালু হয়ে, নিউদ্রন শোষক, কাডমিয়াম পাত মোড়া 

ইম্পাত দণ্ডটি পাইলে ঢুকে যাবে। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসাবে জরুরী 
অবস্থায় ব্যবহার্য "জিপ? নামে একটি নিয়ন্ত্রণ দণ্ড পাইল থেকে উঠিয়ে, অলিন্দের 

সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হল। কোনও কারণে যদি ব্বয়ং চালিত নিয়ন্ত্র 

দণ্ড ঠিক মত কাজ না করে তা হলে সেই জরুরী অবস্থায় ব্যবহার্য এই নিয়ন্ত্রণ 

দ্ণ্ডটি যাতে চালু করে দেওয়া যায় সেজন্ তার দড়ি কাটতে তৈরি হয়ে 

দাড়িয়ে রইলেন নরম্যান হিলবেবী। এ ছাড়াও, অতিরিক্ত সতর্ক ঠামূলক 
ব্যবস্থা হিসেবে, জল প্রাবত করার কে সুশিক্ষিত তিন ব্যক্তি চুল্পীর 
নিকটস্থ একটি মঞ্চে স্থান গ্রহণ করল । প্রয়োজন হলেই এনা ক্যাভযিক়্াম 

লবণ মিশ্রিত জলের ছার! চুল্লীটি প্লাবিত করে দেবে। 

ফায়ি বললেন, স্বয়ং-চালিত ব্যবস্থাগ্নষায়ী একটি কাটা বিকিরণের তীব্রতা 

প্রদর্শন করবে। চুল্লীতে যখন শৃঙ্খল প্রক্রিয়া শুরু হবে, তখন এই কাটা একটি 
ধু 
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বেখা অঙ্কন করে চলবে। রেখাটি ক্রমশঃ উধ্ব মুখী হতে থাকবে । কখনও 

নিয্মুখী হবে না। অর্থাৎ এটি হবে শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার স্থচক রেখা । নিয়ন্ত্রণ 
দণ্ডগুপি তুলে নেবার আদেশ দিয়ে সকাল নট] ৪৫ মিনিটের পযয় ফানি পরীক্ষা 

শুরু করলেন। ছয় মিনিট পর জিন হাত দিয়ে জরুরী নিয়ন্ত্রণ দণ্ড “জিপ” তুলে 

নিয়ে সেটি অলিন্দের রেলিংএর সঙ্গে বেঁধে রাখলেন । ফানি তখনও তীক্ষু 
চোখে কণ্টেশল বোর্ড পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। ১০ট1 ৩৭ মিনিটের সময় 

ওয়েলকে আদেশ দিলেন, ভানিয়ার শিয়ন্ত্রণ দণ্ডটি চুী থেকে কিছুটা তুলে নিতে 
যাতে দণ্ডটির তের ফিট প্রমাণ অংশ চুলীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে । আধঘণ্টা 
কেটে গেল। ন্বয়ং-চালিত নিরাপত্তা খিধায়ক দণ্ড তুলে নিয়ে যথাস্থানে 

স্থাপন করা হল। গাইগার কাউণ্টারে ক্লিক ক্লিক শব্ধ দ্রুততর হল। কর্মীদের 
মাঝে চাপা উত্তেজন৷ বেড়ে চলল। 

খিদে পেয়েছে, লাঞ্চে যাওয়া যাক, বললেন ফান্সি। হাফ ছেড়ে বাচল 
কর্মী দল। ছুপুর ছুটোয় আবার সবাই চুলীর নিকটে ফিরে এল। আরও 
সমন্বয়ন, আরও আদেশ দান, লিওন মার্শালের যন্ত্রপাতির আরও অনেক পাঠ 

নেওয়া, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত একমাত্র মহিলা । ৩টা ২১ মিনিটে 

ফার্সি ল্লাইড রুলে নিউট্রন সংখ্যা বুদ্ধির হার হিসাবে করতে লাগলেন । স্থচক 

রেখা ফার্সির হিসাব মত পূর্ব-শির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তারপর সহস৷ 

তিনি শান্তভাবে, স্লাইভরুল বদ্ধ করলেন। বেশ খুশী খুসী মনে হল তাকে 

বললেন, শৃঙ্খল প্রক্রিয়। স্বয়ং পুষ্ট হয়েছে । রেখা চিত্র তারই স্চক। তারপর 

আরও আঠাশ মিনিট কাল চূলীটি চালু রাখা হল। ৩টা ৫৩ মিনিটের সময় 
ফায্ি জিনকে বললেন “সব ঠিক? । নিয়ন্ত্রণ দণ্ড চুল্লীতে ঢুকিয়ে রাখা হল। 
গাইগার কাউণ্টারে ক্লিক ক্লিক শব্দ কমে এল। শৃঙ্খল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে 

গেছে। এযুগের এক অলৌকিক কাণ্ড শেষ হ'ল। ১৪৪২ সালের ২রা 

ডিসেম্বর, মানুষের ইতিহাসে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে স্বয়ংপুষ্ট পরমাণু কেন্দ্রীন 

শৃঙ্খল প্রক্রিয়া! বটি করা সম্ভব হল। শীতজজর সেই বুধবারের অপরাহ্থে 
এনরিকে ফান্সি ও উপস্থিত একচল্লিশ জন লোক জানল, মানুষ ইতিহাসের 

সপিল যাত্রা! পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক অতিক্রম করল। 
আর্থার এইচ. কম্পটন এই পারমাণবিক চূল্লীর পরীক্ষা কার্য প্রত্যক্ষ 

করেছিলেন। তিনি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে এ সম্বন্ধে বার্তা বিনিময় করে'ছলেন 

জেমস বি. কোনাণ্টের সঙ্গে । জেমস কোনাণ্ট ছিলেন সায়েন্টিফিক রিসার্চ 



এনরিকে । ফামি ৪২১ 

অত্র ভৈভলীপমেন্ট অফিসের এই পারমাণবিক বোম] নির্মীণ প্রকল্পের কর্ম- 

সচিব। ইতালীয় নাবিক নতুন পৃথিবীতে পৌছেছেন। যতট1 আশা 
করেছিলেন তার চেয়ে ক্ষুত্রতর এ পৃথিবী ।-_-কম্পটন বলেছিলেন কোনান্টকে । 

ছু জনের মধ্যে এই বার্তীবিনিময়ের জন্ত কোনও কোড (সাংকেতিক বাক্য ) 

পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ছিল না। তবু কোনান্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্ষুত্রতর 

পৃথিবী বলতে বোঝাচ্ছে, পারমাণবিক চুল্ীটি ছোট, বিস্ফোরণ যতটা ভয়ঙ্কর 

আশা করা গিয়েছিল ততটা হয়নি । কোনান্ট তখন জিজ্ঞানা করেছিলেন, 

“দেশীয়র] কি বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন ? কম্পটন বুঝেছিলেন, এর দ্বারা বোঝাচ্ছে 

তার! পূর্ণ মাত্রাপ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন কি না? 

এই প্রশ্নের উত্তরে তাই তিনি জানালেন, হ্যা, খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ । ফানি ও 

তার শিকাগোর সহকমীদল পরীক্ষার ফলাফল অনুনরণ করে পারমাণবিক 

বোমা তৈরির কাজ শুরু করতে দেরী করলেন ন]। 

নিউট্রন শোধণকারী বাষুমগ্ডল আড়াল করে রাখবার জন্য পারমাণবিক 

চুল্লীটি আংশিকভাবে বেলুনের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। এই চুল্লীটি 

নিয়ে পরীক্ষা চালান ছিল বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। ভয় ছিল চুল্লীটির 

ইউরেনিয়ম একটা নানতম় আকার ( ০00০9] 512৫ ) গ্রহণ করলে, কোনও 

বিভিন্ন নিউট্রন বা মহাজাগতিক রশ্মি থেকে আগত কোনও নিউট্রন কণিকার 

দ্বারা ইউরেনিয়মে ব্বতঃবৃত্ত বিভাজন ঘটে শৃঙ্খল প্রক্রিয়। শুরু হয়ে যেতে পারে। 

পাইলের এই ন্যানতম আকা ( ০06০8] 9155) তখনই দেখা দেয় যখন 

ইউরেনিয়মের উপর পতিত হয়ে যে সব নিউন্রন বিভাজন স্থষ্টি করে এবং 

যেগুলিকে ইউ ২৩৮ শুষে নেয় বা যেগুলি ইউবেনিয়ম-পৃষ্ঠ ত্যাগ করে পালিয়ে 

যায় তাদের সংখ্য। সমান হয়ে দাড়ায়। খুব বড় একটি পারমাণবিক চুলীতে 

বিভাজন স্থষ্টিকারী নিউট্রন সংখ্যার যখন মাত্রাধিক্য ঘটে তখন অনিয়ন্ত্রিত 

শৃঙ্খল প্রক্রিয়! দেখ! দেবার আশঙ্কা থাকে । যত রকমের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল 

তারই ভিত্তিতে নির্মাণাধীন পারমাণবিক চুলীর ন্যুনতম আকারের ( ০:20০91 

৪126 ) হিসাব করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল হিসাবে একটা মস্তবড় গলদ 

রয়ে গেছে। কারণ নিউট্রন বর্ষণের ফলে চূল্লীটি ধখন ন্যনতম আকারে 

(00160815126) উপনীত হবে বলে অনুমান করা গিয়েছিল, তার অনেক 

আগেই সেটি এ অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল। অবশ্ত এই পারমাণবিক চুল্লী 

নির্মাণের কাজের সঙ্গে ফান্সি ও তার সহকর্মীরা কোনও কালেই পরিচিত 



৪২২ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

ছিলেন না। তা! হলেও ত্তীরা সম্ভবপর সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন 

করেছিলেন। 
এই পারমাণবিক চুজ্জী নির্মাতারা ষে আকম্মিক মৃত়ার হাত থেকে বেঁচে 

গিয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবু এই বিভাজন প্রক্রিয়াকালে 
তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা কম ছিল না। কারণ এই নিউক্লীয় বিভাজন 
কালে ষে অতিভেদী রশ্মি বা বিষাক্ত তেজক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়েছিল তার 

সংস্পশে এসে তাদের তিলে তিলে দীর্ঘদিন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক পীড়। ভৃগে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল। গবেষক কর্মীদের এমনি অতিভেদী 
তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রশ্মির মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পারমাণবিক 

চুলীর চারদিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে পাচফুট পুরু বিকিরণ শোষক পদার্থের 

একটি দেওয়াল তোলা হয়েছিল। স্থকৌশলে নিশ্সিত যঞ্্রপাতির সাহাযো দুর 
থেকে চুলীটির কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন চলত। 

নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় মেটালবিজিকাল লেবরেটরী প্রকল্পের 
মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল শৃঙ্খল প্রক্রয়া ছাড়াও এই 

চুললীটির সাহায্যে খুব ভালভাবে বিপুল পরিমাণে আরও একটি নতুন মৌল 
উত্পাদন সম্ভব। এই নতুন কৃত্রিম মৌলটির কাহিনী শুরু হয় ১৯৪০ সালে মে 

মাম থেকে । মেই মে মাসের কোনও একদিন দুজন গবেষক বার্কেলিতে 

লরেন্সের সাইক্লোট্রনে ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন ক্ষেপণ করছিলেন। এর 

ছয় বছর আগে ফাঞ্তি রোমে তীর বিখ্যাত নিউট্রন ক্ষেপণের পরীক্ষা করে- 

ছিলেন। এই গবেষক দুজনের নাম এডুইন এম. ম্যাকমিলান ও ফিলিপ এইচ 

আযবেলসন। 

ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন বর্ষণ করলে ফল দীড়ায় এই যে নিউট্রনটি 

ইউরেনিয়মের জটিল কেন্দ্রকে প্রবেশ করে একটি ভারি ইউরেনিয়ম পরমাণু 
গঠন করে। সাধারণ ইউরেনিয়ম পরমাণুর আপেক্ষিক ওজন যেখানে ২৩৮, 

এই ভারি পরমাণুটির আপেক্ষিক ওজন সেখানে ২৩৯। এখন, এই ভারি 

ধরনের ইউরেনিয়ম পরমাণুটি অত্যন্ত অস্থিত প্রকৃতির। এটি নিউট্রন ও 

প্রোটনের সমন্বয়ে এমন ভাবে গঠিত ষে, এর কেন্দ্রকের কণিকাগুলি 

পারস্পরিক আকর্ষণ বিকণে সর্বদা বিক্ষুবূ, চঞ্চল হয়ে থাকে। কেন্দ্রকের 

অকিক্ষুত্র অণুবীক্ষণিক কণিকা জগতের এই বিক্ষুব্ধ অস্থির চাঞ্চল্য দূর করতেই 
যেন তার নিউউ্নগুলির একটি ছ্িধা-বিভক্ত হয়ে যায়, পাঠকদের মনে আছে 



এনরিকে ফা ৪২৩ 

বোধহয় প্রতি নিউট্রন একটি ইলেকট্টন ও একটি প্রোটন কণিকার সমগ্য়ে 

গঠিত। যে নিউট্রনটি বিতক্ত'হয় তা থেকে একটি ইলেকট্রন বহির্গত হয়। 
তার প্রোটন অংশ কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রে রয়ে যায়। এই অবস্থায়, ভারি 

ইউরেনিয়াম পরমাণুটির নিউক্লিয়সে প্রোটনের সংখ্যা দাড়ায় বিরানব্বই-এর 
বদলে তিরানব্বই । এর ফলে সম্পূর্ণ পৃথক গ্ণাগুণ সম্পন্ন একটি আনকোরা 

নতুন পরমাণুর স্যট্টি হয়েছে । অন্যভাবে বলা ষায়, এই ভারি ইউরেনিয়াম 
তেজক্রিয়। এর অর্ধাযু তেইশ মিনিট, স্বতোবিদারিত হয়ে এটি ৯৩ সংখ্যক 

মৌপে পরিণত হয়। 
ম্যাকমিলান এই নতুন মৌলটির নাম রাখলেন নেপচুনিয়ম। এই 

আবিষ্কারের জন্য তিনি পরে নোবেল পুরস্কার পান। এই নেপচুনিয়ম অত্যন্ত 

অস্থির প্রকৃতির । নিজের অবস্থায় যেন এরা সুখী নয়। তাই এর পরমাণুর 
অর্ধাংশের আড়াই দিনের মধ্যেই স্বতোবৃত রূপান্তর ঘটে, জন্ম নেয় ৯৪ সংখ্যক 

নতুন মৌল--ঠিক যে ভাবে নেপচুনিয়ম জন্ম নিয়েছিল, তেমনি-ভাবেই | 
অর্থাৎ নেপচুনিয়মের নিউট্রনগুলির মধ্য থেকে একটি নিউট্রন দ্বিধা-বিভক্ত 

হয়ে তার ইলেকট্রন অংশ কেন্দ্রকের বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়, প্রোটন অংশ 

রয়ে যায় কেন্দ্রকের মাঝে । এই ভাবে কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা তিরানব্বই 

থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় চুরানব্বইতে | 
১৯৪০ সালের শেষের দ্রিকে গ্লেন টি. সীবর্গ ও তার সহযোগীবুন্দ সর্বপ্রথম 

৯৪ সংখ্যক মৌল আবিষ্কার ও সনাক্ত করেন। সীবর্গ লস এঞ্জেলস্থিত ক্যালি- 
ফোনিয় বিশ্ববিদ্ালয়ে শিক্ষালাভ করেন । প্রুটেনিয়ম, চএ (6106010100-চ8) 

যখন তিনি আবিষ্কার করেন, তখন তার বয়স মাত্র আঠাশ বৎসর । এই 

আবিষ্কার শুধু মাত্র উদ্ভোগপব। কারণ এর সাত বছর পরই তীর অধীনে 

কয়েকটি গবেষক বিজ্ঞানী গোষ্ঠী ইউরেনিয়ম জাতীয় আরও সাতটি মৌল 

আবিষ্কার করেন। 

প্ুটোনিয়ম খুবই স্থস্থিত মৌল। এর উপর নিউট্রন বর্ষণ করলে অতি 
সহজেই ইউ-২৩৫এর অনুরূণ বিভাজন ক্রিয়া ঘটে, শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সংঘটনক্ষম 

নিউট্রন নির্গত হয়। এ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এখানে আমরা এমন 

একটি পদার্থ পাচ্ছি ঘা পরিকল্পিত পারমাণবিক বোমায় ইউ-২৩৫এর বদ্দলে 

ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া এই নতুন মৌলটি ইউ-২৩৫ অপেক্ষা সহজে 
ইউরেনিয়াম থেকে পৃথক করা যায়। 



৪২৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীর্দের কাহিনী 

ওজন করা চলে এমনি পরিমাণে প্রথম প্ুটোনিয়ম সংগ্রহের তিন মাস 

আগেই ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম নিয়ন্ত্রণ সাধ্য শৃঙ্খল প্রক্রিয়া! ঘটান 

সম্ভব হয়। পারমাণবিক বোম] নির্মাণের পথে তৃতীয় বৃহৎ যে সমস্তাটি দেখ! 

দিয়েছিল, সেটিরও সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিল । এই সমস্তা হল প্রাকৃতিক 

ইউরেনিয়ম থেকে বিশুদ্ধ ইউ ২৩৫ নিষ্কাশন করার সমস্যা । তখনও পর্যস্ত ফে 

পদ্ধতিতে ও যে সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক ইউবরেনিয়ম থেকে এটি পৃথক কব! 

হত, তার চেয়েও আরও কম সময়ের মধ্যে এই আইসোটোপটি উৎপাদন 

করার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ডব্লিউ. আযস্টন ১৯১৯ সালে 

ইউরেনিয়ম শোধনের যে তড়িৎচুম্বকীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, বার্কেলীতে 

লরেম্স সেই পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন। দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি স্বতন্ত্র ভাবে 

উদ্ভাবন করেছিলেন পারমাণবিক বোমা নির্মাণ সংক্রান্ত গবেষণায় নিষুক্ত 

ইংরাজ বিজ্ঞানীর! । একে বলা হত গ্যাশীয় পরিব্যাপন পদ্ধতি । কলানম্িয় 

বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যান্ড সি ইউরে ও জন ডুনিং ইউরেনিয়ম শোধনের এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করছিলেন । বনু গবেষণাগারে শত শত বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম 

শোধনের উন্নততর ও দ্রুততর পদ্ধতি আবিষারের চেষ্টায় বহু পরীক্ষানিরীক্ষা 
ও গবেষণা] চালিয়েছিলেন। শেষে পারমাণবিক বোমা নির্মাণের উদ্দেশে 

কয়েকটি, বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে ইউ-২৩৫ ও প্ুটোনিয়াম 
উৎপাদন করাই স্থির হল। পৰীক্ষামূলক ভাবে বিভিন্ন উত্পাদন পদ্ধতি 

পরীক্ষা করার জন্য ছোটখাট কারখানা স্থাপন না করে যুগপৎ এই সব বিভিন্ন 
পদ্ধতি অন্গযায়ী বিপুল পরিমাণে ইউরেনিয়ম ও প্র,টোনিয়াম উৎপাদনের 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত ছিল সত্যই দুঃসাহসী ও ঝুঁকিদারী 

কার্বক্রম । অথচ এ ছাড়া তখন কোনও উপায়ও ছিল না। কারণ তখন 

নাৎসীরা পারমাণবিক বোম] নির্মাণ করবার চেষ্টা করছে বলে খবর পাওয়া 

গিয়েছিল। ূ 

পরে জান! গিয়েছিল আসলে জার্মানরা পারমাণবিক বোমার উপর খুব 

বেশী আস্থা স্থাপন করেনি । এর পিছনে অর্থব্যয় করেছিল তারা সামান্যই । 

ওর! চেয়ে ছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধজয় করতে । ওদের ধারণ! হয়েছিল, 

সাফল্যের সঙ্গে পারমাণবিক বোম। নির্মাণ করতে অন্ততঃ কুড়ি বছর সমস্ক 

লাগবে। 

প্রচুর পরিমাণে প্রটোনিয়ম ও ইউ-২৩৫ উৎপাদনের সঙ্ষল্প গ্রহণ করা হয় 



এনরিকো! ফা ৪২৫ 

১৯৪২ সালের শেষের দিকে । এর ফলে অতি সামান্য পরিমাণ প্লুটোনিয়ম 

নিয়ে গবেষণাগারের পরীক্ষা কালে নিধারিত তথ্যের ভিত্তিতে নিমিত 

যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়েকটি বৃহাদকাঁর ইউবেনিয়ম চুল্লী স্থাপন করতে 

হয়েছিল, স্ুবৃহৎ বাড়ীঘরযুক্ত কয়েকটি বিশাল নগরী নির্মাণ করতে 

হয়েছিল। এমনি একটি নগব্বী নকৃসভিলের নিকট টেনেসির ওক রীজ। 

এখানে ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে ছ্য পণ্ট কোম্পানি প্ুটোনিয়ম উত্পাদনের 

জন্য হিমায়ন ব্যবস্থাযুক্ত ইউরেনিয়ম গ্রাফাইট চুল্লীসহ একটি কারখানা স্থাপন 

করেছিলেন । 

এই শহরেই আবার বিশুদ্ধ ইউ ২৩৫ উৎপাদনের জন্ত লরেন্সের উদ্ভাবিত 
পদ্ধতি অনুযায়ী আর একটি কারখানা স্থাপিত হুল। গ্যাসীয় পরিব্যাপন 

পদ্ধতি অনুযায়ী ইউরেনিয়ম শোধনের একটি কারখান৷ গ্বাপন করলেন 

ক্রাইসলার কর্পোরেশন । 

শেষোক্ত কারখানাটি স্থাপনের জন্য কলাম্বিয়া নদশর গ্রাণ্ড কুলি ড্যামের 

নিকট একটি স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। কারখানাটির নাম দেওয়! হয়েছিল 

হানফোর্ড এঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ক । ওয়াশিংটনস্থিত প্যাসকোর নিকট এক 

অতি নির্জন স্থানে এটি স্থাপন করা হয়। ছ্যু পণ্ট কোম্পানি নিমিত হিমায়ন 

ব্যবস্থাযুক্ত কারখানাটি চালু হয় ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 

ওক রীজ ও হ্যানফোর্ডের ইউরেনিয়ম শোধনের বিরাট কারখানাগুলির 

নির্মাণ কার্ধ শেষ হবার আগেই নিউ মেক্সিকোর লস আলামোসের নিকট 

একটি অধিত্যকার উপর পারমাণবিক বোমার পরীক্ষাগার নির্মাণ শুরু হয়ে 

গিয়েছিল। এই স্থানটি সাণ্টা ফি থেকে কুড়ি মাইল দূরে এবং সমুদ্র সমতল 

হতে ৭৭০০ ফিট ভধের্ব অবস্থিত। এই পরীক্ষাগারে প্রথম পারমাণবিক বোমা 

নিমিত হবে। এই পরীক্ষাগারটি অনতিবিলদ্বে বিশ্বের সের! সৃসজ্জিত ও 

সাজসরঞ্জামযুক্ত পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে পরিণত হল। এই পরীক্ষাগারে 

পরিচালনার ভার নিয়ে এলেন একজন তরুণ বিজ্ঞানী । তার বয়স তখন 

চল্লিশের কাছাকাছি । এই বহুমুখী প্রতিভাবান, তত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে 

স্থপপ্ডিত বিজ্ঞানীর নাম রবার্ট জে. ওপেনহাইমার। ইনি অবিলম্বে লস 

আলামোসের পরীক্ষাগারে দেশের সের! পদার্থ বজ্ঞানীদের এনে জড়ে। 

করলেন। শিকাগো বিশ্ববিষ্ালয়ের এস. কে. আলিলন ছিলেন এর 

, দক্ষিণ হস্ত। 



৪২৬ , আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

যে সব বিজ্ঞানী লস আালামোসে কাজ করছিলেন বা পারমাণবিক বোমা 
নির্মাণে যাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন, আলবাট” 

আইনস্টাইন, আন্নেন্ট ও. লরেন্স, রবার্ট এ. মিলিক্যান, নীলস্ বোর, এনরিকো 

ফামি ও এডওয়ার্ড টেলার। এই সব মনীষীদের প্রতিভা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 

একত্রিত করে পারমাণবিক বোম নির্মাণের মুল কাজে লাগানে৷ হয়ে ছল। 
প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় লস আলামোসে, ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে । 

লস আযালামোসের পরীক্ষাগাবে বিজ্ঞানীর যে তাদের কর্তব্য কার্য বেশ 
ভালভাবেই সম্পাদন করেছিলেন, মুষ্টিমেয় যে কয় ব্যক্তি ঝড় বর্ষা ও বজপাতের 

মধ্যে প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, 
তার] তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। পরীক্ষামূলক এই বিস্ফোরণ ঘটানে৷ 

হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই, সকাল সাড়ে পাঁচটায়, আলবুকুয়েরকের 
১২০ মাইল পূর্বে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে অবস্থিত আলোমোগোরোডো 

বিমান ঘাটিতে। বোমাটি চোখ ধাধাঁন অগ্রিঝলক স্থষ্টি করে বিস্ফোরিত 

হয়েছিল। নিস্ফোরণ স্থানে আধ মাইল ব্যাসযুক্ত একটি গহ্বর স্যষ্টি হয়ে 

তালগোল পাঁকান সবুজ চকচকে বালুকায় ছেয়ে গিয়েছিল। হিসাব করে দেখা 

গিয়েছিল বিস্ফোরণ কেন্দ্রে ১০ কোটি ভিগ্রী ফারেনহিট তাপ উৎপন্ন হয়েছিল। 
এই দিনই পৃথিবীতে নেবে এসেছিল ভয়াবহ পারমাণবিক যুগের আতঙ্ক। 

বিজ্ঞান-স্থষ্ট এই দ্ানবিক শক্তির প্রথম পরিচয় পেল মান্তুষ ১৯৪৫ সালের 

৬ই আগস্ট। সেদিন একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৫০,০০০ 

ব্যক্তির মৃত্যু হয় হিরোশিমাতে। শহরটিও প্রায় ধরাপৃষ্ট হতে মুছে গিয়েছিল । 

পাচ মাস পর; ১৯৪৬ সালের নববর্ষের আগের দিন এনরিকে ফান্সি 

তল্লিতল্ল গুটিয়ে শিকাগোয় ফিরে এলেন। তিনি তখন পুরাদস্তর আমেরিকার 

নাগরিক | ইনস্টিটিউট অব নিউকীয়ার স্টাডিজে “ডিস্টিংগুইশড সাভিসেস 

প্রফেসার অফ ফিজিক্স” রূপে পূর্বের মতই তিনি সমান উৎসাহ নিয়ে কাজ করে 

চললেন । তখনও করবার অনেক কিছুই রয়ে গেছে। এই জরুরী কাজের 

মাঝেও তিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করতেন নতুন ছাত্রদের পদার্থ বিজ্ঞান 

শিক্ষাদানে। তার অন্ততম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডওয়ার্ড টেলার বলেন, ফান্মি বিশ্বাস 

করতেন, সব চেয়ে ভাল ভাবে পড়াতে হবে সব চেয়ে পুরানে! ছাদের নয়। 

আনকোরা নতুন ছাত্রদের, 'ষারা সবে বিজ্ঞান জগতে ভীরু পদক্ষেপে চলতে 

শুরু করেছে।' 
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'ম্যানহাটান ডিট্রিক্ট প্রজেক্টের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়েছিল। এত অল্প সমগ্র 

মাঝে এত বড় বিরাট কাজ ইতিপূর্বে আর কখনও. সম্পন্ন হয়নি। তত্বীয় 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এতিহা, এঞ্রিনিয়ারিং ও 

শ্রশ্নশিল্পে অতি উচ্চ শ্রেণীর নৈপুণ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাবেশ ও এমন এক 

অচিস্তনীয় জীবন মরণ পরিস্থিতি, যার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সুপরিকল্পিত, 

স্থমহত ও ত্বরিত কম্পন্থা গ্রহণের, সর্বোপরি ছুই মিলিয়ন ডলার অর্থবায়ের-_ 

এই সব ব্যাপার মিলিত হয়েই বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী কীতি রচনা সম্ভব 

হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে পরমাণুশক্তি আহরণের ঘে অন্বেষণ চলছিল এবার 

তা৷ শেষ হল। কিন্তু এই পরমাণু শক্তি জয় করে মানুষ এক নতুন ও সন্কটজনক 

সমস্থ সৃষ্টি করে বসল। | 

পারমাণবিক বোমা রোধ করতে পারে এমন কোনও অস্ত্র মানুষের হাতে 

নেই। ফাত্ি এ কথা অস্বীকার করেন না। হ্যারন্ড সি. উরে যে সতর্কবাণী 

উচ্চারণ করেছেন, “পারমাণবিক বোমার বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 

যদি আমর] এখনই ব্যবস্থা অবলম্বন ন! করি তা হলে আমাদের আতঙ্কের 

মাঝে খেতে ঘুমোতে ও মরতে হবে? বু বিজ্ঞানী এ কথার যথার্থতা স্বীকার 

করেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আরও অনেক বিস্ময়কর জিনিস 

আবিষ্কৃত হলেও কিন্তু পরমাণু বিভাজনের মত এমন বিশ্বগ্রামী দ্রুত সবনাশা, 

এবং বৈপ্লবিক আবিষ্কার আর কখনও ঘটেনি । বিজ্ঞানের আর কোনও 

আবিষ্কারের ফলাফল একত্র মিলে এমন ভয়াবহ অবস্থার স্ষ্টি করেনি যার 

দ্বারা, সামান্ত একটি বোতাম টিপলেই মানব সভ্যতা সমূলে ধ্বংস হতে পারে। 
অন্ত আর একদিক দিয়েও পরমাণু বিভাজন বিজ্ঞানের অন্যান্ত কীতি থেকে 

পৃথক । ইতিহামে এই প্রথম বিশ্বের মূল শক্তি মান্থষের হাতের মুঠোয় এল। 

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্া এতে এক লাফে প্রায় এক শতাব্দী এগিয়ে গেছে। 

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বৈষয়িক উন্নতি ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের 

উপযোগী বিপুল সমাহৃত শক্তি মানুষের অনায়াসলন্ধ সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। 

সেসময় আমেরিকাই বিশ্বে পারমাণবিক বোমার একমাত্র অধিকারী 

ছিল। কাজেই এই মারাত্মক অস্ত্রটি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ষে রাষ্ট্র সজ্ঘের 

নিকট প্রস্তাব পেশ করবে তা. ম্বাতাবিক। ১৯৪১ সালের ১৩ই জুন, রাষ্ট্র সজ্ঘের 

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বানার্ড বারুচ 

এমনি একটি প্রস্তাব করেন। ছয়দিন পর রাশিয়ার তরফ থেকে আত্ডে,ই 
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গ্রোমিকে। আর একটি প্রস্তাব পেশ করেন । আজ পর্যন্ত কোনও প্রস্তাবই 

গৃহীত হয় নি। শঙ্কিত বিশ্ব আজও এই পারমাণবিক বোমার সাধিক ধ্বংসের 

হাত থেকে রেহাই পাবার স্তরের অনুসন্ধান করে চলেছে। 

বছরের পর বছর ধরে এই পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের আস্তর্জীতিক' 

সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা চলেছে। এই সময়ে ম্যানহাটান ডিদ্রিক্ট প্রকল্পের 
অন্ততূক্তি ও এই প্রকল্পবহির্ভূত বিজ্ঞানীরা পরমাণু সম্পর্কে গবেষণ চালিয়ে 

এসেছেন। এতে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । অনেক নতুন 

প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে । এবং অনেক নতুন নতুন ক্ষেত্রে এই 
পরমাণু শক্তির বাবহার করা গেছে। এই পরমাণু শক্তির সাহায্যে মানুষ 

অজ্ঞাতপূর্ব বু মৌল খাবিষ্কার করেছে, বহু প্রয়োজনীয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ 

প্রস্তুত করেছে, এবং ইতিপূর্বের আবিষ্কৃত চারটি রাসায়নিক মৌল অসন্দিগ্ধরূপে 

সনাক্ত করেছে। 

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন স্থনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রথম 
পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত করার বিন্ময়কর অবদানের জন্য ২৫,০০০ ডলারের 
একটি বিশেষ পুরস্কার দেন ফাম়িকে । তিনিই প্রথম কমিশনের নিকট থেকে 

এমনি পুরস্কার পেলেন। জনসাধারণ অবশ্য জানত ন1 যে ফা তখন মারাত্মক 

ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং রোগের সঙ্কটাবস্থা দেখা দেওয়ার, 

এক মাস পূর্বে তার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক 

শক্তি কমিশনের নিকট হতে এই অসাধারণ সম্মান লাভের বার দিন পর 

তিগ্লান্ন বছর বয়মে ফার্সি মারা যান। বিশ্ববাপী যখন এই মহাবিজ্ঞানীর 

তিরোধানে শোক প্রদর্শনে ব্যস্ত তখন ইতালীর প্রেসিডেপ্ট লুইগি ইনউদ্দি 
ফার্সির পত্বীকে তারষোগে শোকবার্ত। প্রেরণ করে জানান, “ইতালী এই 

মহামানবের স্মৃতির উদ্দেশ্টে গভীর শ্রদ্ধাগ্তলি অর্পণ করছে। ইনি নিউক্লীয় 

পদ্দার্থ বিজ্ঞানের সমন্যাবলীর অন্তরতম প্রর্দেশে প্রবেশ করে বিজ্ঞানের 

অগ্রগতির সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরে আপন নাম সংযুক্ত করে রেখে গেছেন ।' 

পরমাণু বিভাজন সম্ভব হওয়ায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ক্ষেজেও দ্রুত 

তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি দেখা দিল। এগুলি এখন পারমাণবিক চুল্লীতে 

সাইক্লোট্টনের তুলনায় একশ কোটি গুণ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা যায় । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক পারমাণবিক চূল্পীতে স্থাপন করে তার 

উপর চূল্লীর নিউট্রন বর্ষণ করে তেজক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হয়ে 
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থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এমনি নিউট্রন বর্ষণে পদার্থের রূপান্তর ঘটে যায়। 

ইতিমধ্যেই কয়েক শত নতুন ধরনের আইসোটোপ সৃষ্টি করা গেছে এবং 
এগুলি সার] বিশ্বের বিভিন্ন গবেষকদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে । 

বিজ্ঞানের নানা শাখায় পরীক্ষা কার্য চালানোর পক্ষে তেজস্ক্রিয় 
আইসোটোপ এক নতুন, অভিনব ও অতি সুক্ষ হাতিয়ার । ছুই দিনের কম 
সময়ের মধ্যে এগুলি পৃথিবীর যে কোনও স্থানে প্রেরণ করা যায়। বিচ্ছুরিত 

বিকিরণের ভেদন ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন বেধবিশিষ্ট সীলার পাতে তৈরী 

পাত্রে ভর্তি করা হয় এগুলি স্থানান্তরে প্রেরণ কালে। যে সব তেজক্তিয় 

আইসোটোপ প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি হল, আয়োডিন ১৩১, 

ফসফরাস ৩২, কোবাণ্ট ৬০, এবং কারন-১৪। আয়োডিন ১৩১ আইসোটোপ 

শুধু থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারের কারণ অনুসন্ধান কার্ষেই ব্যবহৃত হয় না, 

রোগাক্রান্ত থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসাতেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে । তেজস্তিয় 

কোবাণ্ট ৬০ আইসোটোপটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৮ সালে। এটি এখন ক্যানসার 

চিকিৎসায় রেডিয়াম ও রঞ্জন রশ্বির বদলে ব্যবহৃত হয় । কৃষি গবেষণ। ক্ষেত্রে 

ফমফরাস-৩২ আইসোটোপটির বিপুল উপযোগিতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত 

হয়েছে। অধিক পরিমাণে ও স্থুপুষ্ট শশ্যদান] উত্পাদনের জন্য জমিতে ফসফেট 

সার মিশ্রণের সর্বোত্তম পদ্ধতির ইঙ্ষিত দিয়েছে এই ফসফরাস ৩২ 

আইসোটোপটি। বার্কেপির লরেন্সের গবেষণাগারের উদ্ভাবনদক্ষ মেলভিন 

কেলভিনের হাতে কাবন-১৪ আইমোটোপটি, উদ্ভিদ জগতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব- 

পূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া, সালোক সংশ্সেষের বহু রহস্য ধীরে ধীরে উদঘাটিত 

করছে। শ্রম শিল্পের অনেক সমন্তা সমাধানের কাজেও আইসোটোপের সাহাষ্য 

নেওয়া হয়েছে । যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় লৌহ ও গন্ধক, 
ইম্পাত শিল্পে, লৌহ ও ব্লাস্ট ফার্নেণে উৎপন্ন ধাতু মলের মধ্যকার গন্ধক 
বিনিময় অনুসন্ধানের সাহায্য করছে। এঞ্জিনের ক্ষয়, রবার টায়ার ও ভাবি 

যন্ত্রপাতির চলমান অংশের উপর তাপ ও ঘর্ধণের প্রতিক্রিয়া! এই নতুন 
তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির ছার] স্ম্পষ্ট তাবে পরীক্ষিত হচ্ছে । হিসাব 
করে দেখা গেছে ১৯৫৭ সালে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমেরিকার যন্ত্র শিল্পে' 

প্রায় আধ বিলিয়ন ডলার বাচিয়ে দিয়েছে। 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনেক সময় অনেক অদ্ভূত কাজে লেগে যায়। 

যেমন ধরা যাক কার্বন-১৪ আইসোটোপটির কথা । ১৯৪৬ সালে উইলার্ড, 



৪৩০ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

এফ, লিব্ব (তখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয়ের সঙ্গে যুক্ত) এই 
আইসোটোপটির সাহায্যে অতি স্বপ্রাচীন বস্তসমূহের__যেগুলি হয়ত খুষ্টপূর্ 
৩০০০০ বছর পূর্বে নিশ্নিত__সেগুলিরও সঠিক বয়স নির্ধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন 
করেছিলেন। প্রাচীন মোমির কাঠের শবাধার, ও পোশাক পরিচ্ছদ, 
প্রাচীন দগ্ধ গৃহের কাষ্ট, পৃরা কীতির ধ্বংসাবশেষ. শিল্প বস্ত, প্রাগেতিহাসিক 
গুহাক্ত প্রাপ্ত হাড় ও কাঠ কয়লার টুকরা, এবং অতি সম্প্রতি কালে প্রাপ্ত 
ডেড সী ফ্রোল (সম্ভবত ১৯০০ বৎসরের প্রাচীন )--এসবেরই বয়ন এদের 

কার্বন-১৪ থেকে নির্গত ইলেকট্রন সংখ্যার হিসাব করে সঠিক ভাবে নির্ধারণ 
করা গেছে। এই পদ্ধতিটি__নিভূলিতার দিক দিয়ে অতিশয় কৌশলপূর্ণ 
ব্যবস্থা, প্রত্বতত্ববিদ ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছাত্রদের নিকট পৃথিবীর ভূতাত্বিক 
ও জৈবিক বিবর্তনের কাল নির্ণয়ে এটি এক চমকপ্রদ ও নির্ভরযোগ্য অস্ত্র । 

পরমাণু শক্তির বাবহার এখন লবে মাত্র শুরু হয়েছে। মানুষের স্থাস্থা, 

কীটপতঙ্গ, উত্পাদন, উদ্ভিদ ও কীটের শারীর বৃত্ত ক্রোমোসোমের পরিবর্তনের 

প্রকৃতি ও পদ্ধতি, খাগ্চ নিবীজন, ও শ্রমশিল্প গবেষণার বিবিধ ক্ষেত্রে এই 

রাসায়নিক গোয়েন্দা ও নিরাময়ক আইসোটোপগুলির ব্যবহার কার্ধতঃ 

সীমাহীন । আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিমলক অব্দানে গবেষণার ক্ষেত্রে 
এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে। 

পরমাণু শক্তি আবির্ভাবের ফলে বিজ্ঞানের এইমব নতুন ও চমকপ্রদ উন্নতি 

ছাড়াও রয়েছে মানুষের পক্ষে এর সাহায্যে অমীম নৃতন শিল্প শক্তি সংগ্রহের 

সম্ভাবনা । পরমাণু শক্তি মানুষের হয়ে কাজ করবে, কলকারখান।, খনি, 

ক্ষেত-খামারে মানুষকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির হাত থেকে বাচাবে। সারা 
বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে। প্রতি 

পরমাণু চুল্ভীই এক একটি সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্জ্। পরমাণুচুল্লীতে 

ইউবেনিয়ম বিভাজিত হবার সময় বিপুল তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে জল 

বাম্পীভূত হয়ে সাধারণ টার্বাইন চালাতে পারে। এইভাবে পরমাণু শক্তি 
চালিত যষ্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুতৎশক্তি উত্পাদন করে তা প্রয়োজন মত যত্রতত্র 

সরবরাহ করা যাবে। 

১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, ইংলগ, ফ্রান্স, ভারত, 

নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, স্থইজাবল্যাওড, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র সহ 

কয়েকটি দেশে অস্তত আটটি পরমাণু-চু্লী ব্যবহৃত হচ্ছিল বা এসব দেশের, 



এনরিকে! ফাত্রি ৪৩১. 

দ্বার! বা এসব দেশের জন্য তৈরী হচ্ছিল। এই সব ও অন্যান্য চাঞ্চল্যকর 

তথ্য প্রকাশ পায় সেই বছরের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 

উদ্যোগে অন্ুঠিত পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সম্পর্কে স্থইজারল্যাণ্ডের 

জেনেভা শহুরে আহুত রাষ্ট্রসজ্ঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে । 

অন্ুন্নত দেশগুলির কথা আর কি বল যায়? পৃথিবীর সব শক্তিবুভূক্ষু 

দ্বেশগুলির শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য স্বল্প মুল্যে প্রচুর শক্তি প্রয়োজন । 
অনুন্নত দেশগুলির কয়েকজন বিজ্ঞানী একথা! বললেন । পাকিস্তান ও ইরাক 

স্বল্প পরিমাণ শক্তি উতৎপাদনক্ষম পরমাণু-চু্ী পেতে চায়। ব্রেজিল ও 

আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি জানালেন, চিরাচরিত জালানীর অভাবে তাদের দেশে 

শিল্লোন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলির কোটি 
কোটি দরিদ্র মানুষের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের কাজে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের 

এক অপূর্ব স্বযোগ রয়েছে । অনুন্নত তিনটি মহাদেশ সাহায্যের আশায় 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। 

“কিভাবে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি তার জীবন শ্দ্ধ পবিত্র ও মধুময় করে 

তুলতে পারে? তার উপায়ের অন্ুনন্ধানে, এক বছরের কিছু আগে প্রেসিডেন্ট 

আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রসজ্ঘের সাধারণ সভায় “শান্তির কাজে পরমাণু” সংক্রান্ত 

একটি কার্ধক্রম পেশ করেন। এই কার্ধক্রম অন্থুযায়ী তিনি প্রথমে পরীক্ষা 
কার্ধে, শেষে শ্রমশিল্পে ব্যবহার্ধ পরমাণু চুলী নির্মাণের জন্য খণদান ও 

ইজারার ভিত্তিতে অবাধে পারমাণবিক জালানী সরবরাহ করার গ্রস্তাব 

করেন। আঠারো মাস পর তিনি এই সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করেন। 

তারপর ১৯৫৬ সালের প্রথমদিকে সারা বিশ্বকে চমকিত করে তিনি ঘোষণ! 
করলেন যে এদেশে এবং বিদেশে শান্তির কাজে পরমাণু-শক্তির বাবহারের 

সহায়ত! করবার জন্য ৮৮০ পাউগ্ড ইউ-২৩৫ সরবরাহ কর] হবে। এক বছর 

ধরে যথোচিত রক্ষা-কবচ সহ ইউরেনিয়মের অধিকাংশ, যে সব দেশ ইউ-২৩৫ 

উত্পাদন করে না সেই নব দেশে প্রেরণ করা হবে। আইসেনহাওয়ার 

বললেন ষে, বিশ্বশান্তি স্থুদুঢ় করতে পরমাণুশক্তিকে যে এক শক্তিশালী অস্ত্রে 

পরিণত কর! চলে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী একটি কাজ" এটা । 

বহু বর্ষ আগে আলফ্রেত নোবেল বলেছিলেন, “আমি ভাবি যি এমন 

একটা অস্ত্র তৈরী করতে পারতাম, যার সবাত্মক ধ্বংসলীলা এমনি ভয়ঙ্কর ফে 

তার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাড়াবে। পরমাণু বিভাজন ও. 



৪৩২ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

সংখোজন (89107) সেই আশা! খুব নিকটবর্তী করেছে। ওপেনহাইমার 
ঘোষণা করেছিলেন, “কারণ পরমাণু যুগের অভিনবত্ব এই যে এক বিশ্বজনীন 

সর্বনাশের সামনে বিশ্ব এক আইনকানুন সাধারণ বোঝাপড়া ও সাধারণ 
মানবতার স্থত্রে এক্যবন্ধ হবে।' 

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর সাফল্যের সঙ্গে যেদিন শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সংঘটন 

কর! হয়েছিল, সেই দিনই পৃথিবীতে পারমাণবিক যুগের স্থত্রপাত হয়। পাঁচ 

বছর পর এই ঘটন৷ চিরস্মরণীয় করে রাখতে শিকাগে! বিশ্ববিষ্ভালয়ে একটি 
ফলক উৎকীর্ণ করা হয়। সেই দিনই, হিরোপসিমার অধিবাসীরা যখন 

পারমাণবিক বোমা বর্ষণের দ্বিতীয় বাধিকী উদযাপন করতে কাজকর্ম বন্ধ 
রেখেছে, তখন নিউ মেকপিকোর আলামোগরোডোর মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহ- 
স্থষ্ট এক বাশিয়াড়ীতে একটি কাষ্ঠনিমিত সুবৃহৎ শা] ক্রশ স্থাপন করা 

হচ্ছিল (এই আলামোগরোডের মরুতৃমিতেই প্রথম পারমাণবিক বোমা 

বিস্ফোরণ করণ হয় )। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের ছোট একটি দল 

সমবেত হয়েছিল সেখানে । দেখা দিয়েছিল পৃথিবীর নব দেশের জাতীয় 

পতাকার বর্ণ সমারোহে রামধন্ রডের জৌলুষ। এর এখানে সমবেত 
হয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে পরমাণু-যুদ্ধ পরিহার করার আবেদন জানাতে । সেই 

সময় বোমা-বিধ্স্ত হিরোসিমার জীবিত অধিবাপীর! প্রার্থনা জানাচ্ছিল 

মানবতার কাছে, চিরতরে যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করার জন্য । 

প্রাচীন কিমিয়াবিদগণ বার্ধক্য দূর করতে ও পরমায়ু বৃদ্ধি করতে মানুষকে 
মৃতসপ্তীবনী দান করে যেতে পারেনি । পরমাণু বিভাজন ও সংযোজন সম্ভব 

করে, আধুনিক কিমিয়া মান্তধকে সেই জগ্রীবনী সুধা এনে দিয়েছে। অবশ্ঠ 

যদি আমরা মানব সমাজকে যুদ্ধবিগ্রহ হতে নিবৃত করতে পারি, তবেই এই 

সজীবনী ভোগ কর] চলবে। কারণ এই পারমাণবিক যুগে যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত 
হওয়ার অর্থ হবে সামৃহিক ধ্বংস । 



নির্ঘণ্ 

কীম্যাসন ( ঢ221008301 ) £ একটি সঙ্ঘ। মধ্যযুগ কি তারও আগে থেকে 

ফ্রীম্যাসনদের এই সঙ্ঘ চলে আসছে । এটি অনেকটা গুপ্ত ধরনের 

সংস্থা । সামাজিক প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য ও পারস্পরিক সাহাযোর 

জন্য এদের নিজস্ব আবাস থাকে । এই সংস্থা পৃথিবীব্যাপী। 

ক্যাথিটার (0৪07966 )৫ দেহের বন্ধপথে (বিশেষতঃ মলদ্বারে বা 

প্রশ্জাবের দ্বারে ) প্রবেশ করাইয় বায়ু বা তরল পদার্থাদি ঢুকাইবার 
বা বাহির করিবার নল-বিশেষ। 

শ্িরোনডিস্ট ( 310151565 )2 ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রথম দ্রিকে এই 

দলটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। এর নরমপন্থীদল। ১৭৯২ সাল 

পর্যন্ত এর! খুবই শক্তিশালী ছিল। রবেসপেরি ও তার দলবল এদের 

হটিয়ে দেয়। 

ফরাসী জাতীয় পরিষদ (15001) ব900081 255210015 )2 ফরাসী 

বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সংঘটনকারী সংস্থার নাম । 

ফ্রুগিস্টনবাদ (17776015০01 71109819600 ) 2 এই মতবাদ অনুসারে মনে 

করা হত দাহ বস্তুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুগিস্টন। এই বস্তুটি 
কি তা বিজ্ঞানীর! বলতে পারতেন না। এটি কেউ কখনও দেখেন 

নি। দহন ক্রিয়। ব্যাখ/। কর1 হত এই ভাবে যে দহনকালে প্রজ্জবলিত 

অগ্রিশিথায় দাহনবস্ত তার ফ্লগিস্টন হারায়। 

ওয়াটার ফ্রেম (০৮০ 12006 ) 8 আর্করাইট আবিষ্কৃত স্থতাকাটার 

যন্ত্র। জল শক্তিতে চলত বলে নাম ওয়াটার ফ্রেম। ল্যাঙ্কাশায়ারে 

বলা হত “170193016” । 

ম্যাসন ও ডিকসন লাইন (74095018 210 10150 1106 )5 পেনসিল- 

ভানিয়ার দক্ষিণের অর্থাৎ ডেলাওয়ার, মেরিল্যাণ্ড ও ভাজিনিয়ার 

কিয়দংশের উত্তরের সীমা রেখা। গৃহযুদ্ধের পূর্বে, ওই সীমারেখ। 

দাস প্রথাযুক্ত ও দাসপ্রথামুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যবর্তী সীমাস্তরেখা বলে 
গণ্য হত। 

প্রতুজীব বিদ্ধ (51501700105) ৪ ভূ-বিছ্ার একটি শাখা । ভূ-প্রোথিত 

জীবজস্তর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে প্রাগৈতিহামিক বিরাটকায় জীবজস্ত 

সম্বন্ধে তথ্য আহরণ এই শাখার অন্তর্গত । 



৪৩৪ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী 

জনি আাপেলসীড (1010005 £১00125999 ) আমেরিকার সর্বজর ইনি 

আপেলের বীজ ছড়িয়ে আমেরিকায় আপেল গাছ জন্মানোর ব্যবস্থা 

করেছিলেন। 

ক্রেটাশিয়াস উপধুগ (025080০1085 21190)  মধ্যজীবীয় (সরীক্পদের 

যুগের অন্তর্গত উপযুগ। এটি ১১ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল 
বলে মনে করা হয়ে থাকে । 

প্লিওলেন উপযুগ্ ( 611002156 26110 )2 নবজীবীয় স্তন্পায়ীদের যুগের 

উপযুগ । দেড় কোটি বৎসর পূর্বে শুরু হয়েছিল। উদ্ভিদের 

সর্বোতোভাবে উন্নতি দেখা যায়। 

প্লিস্টোসেন উপযুগ ( 01515609061)2 21107. )2 নবঙজীবীয় স্তগ্তপায়ীদের 

যুগের উপযুগ । ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে শুরু । অতিকায় জন্তদের বংশ 
লোপ। মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটে । 

জুরাসিক যুগ (70855105010 ) £ মধ্যজীবীয় যুগের উপধুগ। ১৪ 

কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়। সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্র্য । ডাঙ্গায় 

বৃক্ষের উন্নতি। দাতওয়াল1 সরীস্থপ। তার থেকে ক্রমশ পাখির 

আবির্ভাব। 

আর্কেওজোয়েক মহাযুগ (অধিকল্প ) (4১০09০০9501০5  ঢ8 ) £ 

আদ্দিমতম যুগ। দেড়শকোটি বছর পূর্বে শুরু। এই সময় এক- 

কোষযুক্ত জীবের ও উদ্ভিদের প্রথম আবির্ভাব হয়। 

প্রোটেরোজোয়েক মহাযুগ (61:0965:92080 চ৪) ৪ কঠিন আবরণ 

বিহীন স্বল্পকোষী সামুদ্রিক জীবাণু । একশ কোটি বছর পূর্বে শুরু 

হয়েছিল। 

এয়োসেন উপধুগ (7:0902176 21190 )3 নবজীবীয়, (স্তন্তপায়ীদের ) 

যুগের উপযুগ--৭ কোটি বৎসর পূর্বে শুরু হয়। 

মাইওসেন উপধুগ্গ (705০০60০ 72119. ) 2 নবজীবীয় যুগের উপধুগ । 

৩ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়। আধুনিক সপুষ্পক বৃক্ষের উন্নতি। 

ট্যামনী দল 2 সথদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন ডেলাওয়ার সদর্ণরের 
নাম ছিল ট্যামনিসেন্ট । ১৭৮৯ সালে এর নাম অনুসারে ট্যামনি 

সোল্যায়িটি স্থাপিত হয়। সমিতির গৃহটি ট্যামনি হল নাষে 

পরিচিত। একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এই হলটি ভাড়া দেও) 








